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SAMMANFATTNING

I dag löser många företag både långsiktiga men främst kortsiktiga personalbehov med
personalinhyrning. I vår undersökning har vi försökt att identifiera bakomliggande drivkrafter
till personalinhyrning med hjälp av en fallstudie. Vi har även försökt kartlägga om det finns
någon skillnad på drivkrafter när företag hyr in rutinmässiga eller professionella medarbetare.
Någon sådan skillnad kunde vi inte hitta. Att det går snabbt och är enkelt att hyra in personal
är enligt vår undersökning den främsta drivkraften till personalinhyrning, oavsett vilken typ
av personal företaget väljer att hyra in. Även andra drivkrafter har visat sig betydelsefulla, till
exempel att företaget ökar sin flexibilitet med inhyrd personal. Transaktionskostnadsmotivet
är också viktigt, eftersom det vid kortsiktiga kapacitetsgap är ekonomiskt motiverat att hyra in
personal. Övriga drivkrafter som vi kommit fram till är som följer, med de viktigaste först:
Kringgå anställningsstopp, Risk/osäkerhet, hyra in för att senare anställa, modetrend och
kunskapsmotivet.



ABSTRACT

Today, many companies solve their long-term short-term personnel needs by using temporary
employees. In our investigation we have tried to identify underlining causes to using
temporary employees through a case study. We have also tried to find out if there are any
differences in motives when use temporary workers, who jobs. We could not find any such
differences. The main reasons according to our investigation, is that it is easy and fast to get
temporary personnel, no matter what type of worker the company needs. Other things are also
important, for example, that a company increases its flexibility with temporary personnel. The
issue of transactioncost is also important, because it is economical to have temporary workers
when the company’s capacity fluctuates. Other causes we have discovered are as follows,
with the most important first: get around hiring freezes, risks/uncertainty, hire temporaries for
later employment, fashion trends and the knowledge motive.
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1. INLEDNING

1.1 HISTORISK BAKGRUND TILL PERSONALINHYRNING

Personaluthyrningsföretag har funnits i USA sedan slutet av 1920-talet. Verksamheten
omfattade då industri- och kontorsyrken. I Europa fanns embryot till dagens uthyrningsföretag
i de skrivbyråer, som tog emot handlingar för renskrift på skrivmaskin men även förmedlade
kontorspersonal till företag i behov av tillfällig hjälp. Uthyrningsbranschen började expandera
på allvar efter andra världskrigets slut. Branschen har såväl vidgat som fördjupat sin
verksamhet och innefattar nu alla yrken. I Sverige har det varit förbjudet på grund av olika
lagar. (SOU, 1997:58)

1974 antogs lagen om anställningsskydd (LAS) vilken innehåller detaljerade bestämmelser
för proceduren vid uppsägningar (Gylfason, 1997). Lagen innebar att principen om först-in-
sist-ut slogs fast. Det infördes även strängare regler för minskning av antalet anställda. Fram
till 1992 var privat arbetsförmedling och därmed också formell förmedling av personal
olagligt i Sverige (SOU, 1997:58).

Efter att det blivit lagligt att förmedla personal har det under det senaste decenniet skett en
lavinartad utveckling inom den svenska bemanningsbranschen. Utvecklingen är en del i en
pågående förändring av anställningsförhållanden som är gemensam för många västländer
(EU-rapport 1998; tregaskies et al 1998). Fram till 1993 arbetade ungefär 3000 personer som
uthyrda och sedan dess har branschen ökat till ca 20 000 anställda i slutet av 1998 (HTF,
1998). Det fanns 1998 ungefär 400 uthyrningsföretag i branschen. I ett internationellt
perspektiv är branschen liten i Sverige, den sysselsätter enbart ca 0,4 procent av den svenska
arbetskraften, medan genomsnittet i EU är 1,4 procent (HTF, 1998). Enligt HTFs rapport
finns det mycket som talar för att uthyrningsföretagen kommer att fortsätta att växa även i
Sverige. En globalisering av företagsamhet, handel och marknader är en av de viktigaste
orsakerna till denna utveckling. Globaliseringen har bidragit till att vi fått en ny ekonomisk
världskarta där västvärldens industriföretag på kort tid fått möta ny och hårdnande
konkurrens. Det nya omvärldstrycket har tagit sig uttryck i överkapacitet, ökad konkurrens
från helt nya aktörer och en mycket hög teknisk förnyelsetakt. Trots att uthyrningsbranschen
växer har vi fortfarande begränsade kunskaper om den.

1.2 PROBLEMDISKUSSION

Idag finns det många företag som producerar varor och eller tjänster. För att ett företag ska
kunna producera måste det ha tillgång till både produktionsutrustning och personal. Det finns
olika sätt att tillhandahålla dessa produktionsresurser. Det vanligaste sättet har varit att dessa
resurser har tillhört företaget på det ena eller andra sättet. Produktionsutrustning har nästan
alltid företaget haft i sin ägo. Personalen har kontrollerats genom att det funnits ett direkt
anställningsförhållande med företaget. Under senare år har detta börjat luckrats upp. Nu finns
det flera alternativ till att äga sin produktionsutrustning, ett exempel är att företaget leasar
eller hyr sin utrustning.

Det går att se en klar tendens att företagen vill äga mindre och mindre av sin
produktionsutrustning (Adermalm, Sjöberg och Wedin, 1998). Detta kan bero på att företagen
måste anpassa sig till dagens flexibla omvärld. I en flexibel omvärld kan det vara riskabelt att
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låsa stora resurser. Börsanalytiker anser att många företag innehar en allt för stor del fasta
kostnader. För att företag ska uppnå hög flexibilitet menar börsanalytikerna att företag bör
minska sina fasta kostnader och omvandla dem till rörliga kostnader. (Byrne, 1996) Eftersom
företagen traditionellt har ägt all sin produktionsutrustning och nu vill minska sin ägarandel
går det att se outsourcing som en logisk följ av detta. Outsourcing, "att lägga ut på
entreprenad", blir allt vanligare. Traditionellt har det bara handlat om att outsourca delar av
produktionen, men under de allra senaste åren har även hela administrativa avdelningar som
till exempel ekonomiavdelning eller telefonväxel lagts ut på entreprenad. Detta innebär alltså
att personal hyrs in till företaget. Många företag strävar efter att fokusera på
kärnverksamheten och väljer då att outsourca övrig verksamhet.

Sverige är ett land som traditionellt har haft väldigt stela arbetsgivarregler vilket har lett till att
företagen har haft svårigheter att anpassa sig till den globalisering av marknaden som skett
med snabba konjunktursvängningar. Detta ledde till att arbetskraften snarare blev en fast
istället för en rörlig produktionsfaktor. Företagen fick svårare att hantera ekonomiska
fluktuationer och blev försiktigare med nyanställningar. Företagen på den nya marknaden
måste vara känsliga för omvärldsförändringar och snabbt kunna anpassa sin produktion till
ändrade förhållanden. Minskad kontinuitet och kundorderstyrd efterfrågan skapar ett större
behov av flexibilitet (Axellson, 1998). Ökad konkurrens har mötts med olika strategier och
flexibilisering är ett nyckelord (Reilly 1998). ”just in time employment” har blivit något av en
modetrend bland managementkonsulter och konsekvenserna är att företagen försöker
minimera antalet fast anställda och lösa tillfälliga upp- och nergångar i produktionen med
hjälp av tillfälligt anställda av olika slag (Prucell och Prucell 1998). Företagen måste kunna
hantera upp- och nedgångar på ett smidigt sätt. Ett sätt för företagen att få denna ökade
flexibilitet är att hyra in personal.

Det finns dock en osäkerhetsaspekt med att hyra in personal. Är det en kompetent person är
det troligt att företaget hellre vill ha den personen som fastanställd och på det sättet säkra
kompetensen i företaget. Osäkerhetsaspekten borde gälla speciellt om professionell personal
hyrs in. Hyr företaget istället in personal till mer rutinmässiga arbetsuppgifter  borde
osäkerhetsaspekten vara nästan obefintlig på grund av den korta upplärningstid som krävs för
att utföra arbetet.

Det verkar väldigt bra med personalinhyrning, det leder till en ökad flexibilitet, vilket innebär
större möjligheter för företagen att anpassa sin produktion och provanställa personal. Vi har
dock svårt att se de ekonomiska motiven till personaluthyrning. I olika medier som TV och
tidningar står det ofta hur dyrt det är att hyra in personal från ett uthyrningsföretag istället för
att anställa. Fattar företag sina beslut på ett rationellt sätt genom att ta fram olika motiv till
personalinhyrning och väga dess för och nackdelar?

Det finns modetrender inom management och organisationer (Borgert, 1992). När det råder en
viss modetrend känner företagen att de vill vara med, de vill inte betraktas som omoderna som
inte följer med i utvecklingen. Det kanske är så att företagen upplever fenomenet
personaluthyrning som en modetrend som de bara hoppar på utan att tänka sig för. Det kan bli
kostsamt att bara anamma en modetrend utan att utvärdera om det egentligen passar sitt
företag. Deras beslut att hyra in personal blir i dessa fall ett irrationellt beslut. (Brunsson,
1982)

Hur har detta fenomen med personaluthyrning kunnat växa så snabbt och på så kort tid? Är
det endast en följd av den ökade globaliseringen och företagens sätt att möta den flexiblare
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omgivning som uppstått. Vilken roll har den intensiva marknadsföringskampanjen spelat när
företagen valt att hyra in personal? Hyr företagen in personal bara för att göra företaget
starkare, för att få tillgång till den kompetens som behövs? Är det ett led i att försöka
åstadkomma organisatoriskt lärande? Vad är det egentligen för motiv och drivkrafter som
ligger bakom ett företags beslut att hyra in personal? Skiljer sig motiven mellan företag som
hyr in personal till ruinmässiga arbetsuppgifter jämfört med företag som hyr in professionell
personal för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det finns väldigt lite skrivet om detta och vi
anser att det skulle vara mycket intressant att undersöka detta. Vilka för och nackdelar finns
det med de olika motiven till personalinhyrning?

1.3 SYFTE

Mot bakgrund av problemformuleringen blir vårt syfte att:

Identifiera drivkrafter bakom personalinhyrning samt kritiskt granska dessa drivkrafters för
och nackdelar. Vårt delsyfte är att kartlägga om det är någon skillnad på drivkrafter mellan att
hyra in personal till rutinmässiga arbeten respektive professionella arbeten.

1.5 DEFINITIONER

Med personalinhyrning menar vi all sorts inhyrning av personal från part utanför det egna
företaget.
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2. METOD

I följande kapitel redogörs vårt ställningstagande beträffande metodsynsätt,
undersökningsansats och hur vi praktiskt gick tillväga för att uppnå syftet. Dessutom beskrivs
olika metodproblem som uppstått och hur problemen bearbetats för att minimera effekterna.

2.1 METODSYNSÄTT

Outsourcing och personaluthyrning har under senare år uppmärksammats allt mer i media och
det var därigenom intresset för ämnet väcktes. Vi ansåg att ämnet var intressant eftersom det
förutsätts öka i omfattning samt att många företag i dag hyr in personal.

Arbnor och Bjerke (1994) menar att i en undersökningssituation renodlas ofta inte ett enda
metodsynsätt. Författare bör sträva efter att hitta en kombination av metodsynsätten och dess
principer som ger den bästa förståelsen för studieobjektet eller företeelsen. Vi använder oss av
ett analytiskt synsätt med inslag av aktör och systemsynsätt eftersom vi betraktar verkligheten
som objektiv. När vi gör vår empiriundersökning utgår vi från befintlig teori och våra
uppställda motiv till personalinhyrning. I teorin gör vi sedan en egen modell som ligger till
grund när vi analyserar vårt empiriska material. När vi gör våra intervjuer använder vi
aktörsynsättet eftersom vi genom en dialog med respondenten försöker utveckla den teori som
vi tidigare arbetat fram i teorikapitlet. Sedan analyserar vi våra uppställda motiv var och en
för sig enligt det analytiska synsättet. Slutligen omvandlar och omarbetar vi dessa motiv till
en ny modell. Det nyskapande inslaget i vår uppsats, att vi utvecklar och omarbetar en ny
modell har inslag av aktörssynsättet. Enligt det analytiska synsättet går det att se det som att vi
försöker förklara ett orsakssamband. (Arbnor och Bjerke, 1994)

Figur 2.1 Omarbetning av Arbnor och Bjerke (1994 s. 78)  Företagsekonomisk metodlära.

Vi försöker förklara ”verkan”, fenomenet personalinhyrning genom att hitta ett antal
”orsaker”, motiv.

För att kunna förklara de olika motiven till personalinhyrning är det viktigt att se att vissa
motiv hänger samman, som ett system med en del gemensamma för- och nackdelar, detta har
vi försökt visa i vår systemmodell. Det finns inte bara innehåll i de gemensamma delarna,
utan helheten är mer eller mindre summan av delarna. Med systemsynsättet går det inte att ta

Verkan
Motiv A

Motiv B

Motiv C

Motiv D

Personalinhyrning

Orsak
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bort någon faktor i en systembild. (Arbnor och Bjerke, 1994) I vårt fall går det att ta bort vissa
av faktorerna (motiven) till personalinhyrning utan att verkan (personalinhyrning) försvinner.
I och med detta anser vi att vi endast har ett inslag av systemsynsättet.

I undersökningen använde vi enligt vår mening både ett induktivt och ett deduktivt
angreppssätt. Vid ett deduktivt angreppssätt utgår utredaren från litteraturstudier och skapar
modeller eller teorier som testas i empirin. En modell skall vara en avbild av verkligheten och
beskriva hur en företeelse fungerar. För att kunna förstå data är logiska slutsatser viktiga
enligt det deduktiva angreppssättet. (Johansson-Lindfors, 1993) Eftersom vårt område är nytt
där det inte finns någon teori, är det induktiva arbetssättet nödvändigt i ett inledande skede
(Wallén, 1996). Vår studie gjordes förutsättningslöst eftersom vi var öppna för att ändra och
komplettera de i teorin framarbetade motiven till personalinhyrning. Enligt Wallén (1996) är
det viktigt att datainsamlingen sker förutsättningslöst och att explorativa studier har inslag av
induktion. Vi ställde upp ett antal tänkbara motiv som kan föreligga personalinhyrning.
Genom logiska resonemang underbyggda av teori försökte vi ta fram fördelar och nackdelar
med de olika motiven. De olika motiven utmynnade i en modell. Efter detta utförde vi en
granskning av motiven där vi kontrollerade överensstämmelsen mellan empiri och motiv samt
undersökte om nya motiv tillkommit.

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS

Vid val av undersökningsansats är det lämpligt att fråga sig vilket huvudintresse författarna
har i sitt analys och tolkningsarbete. Vi valde att göra en kvalitativ explorativ fallstudie. Att vi
valde denna ansats beror på hur problemet är strukturerat. Eftersom vårt problem är
svåravgränsat och det finns en oklar uppfattning om vilken modell som är lämplig, vilka
relationer och egenskaper som är viktiga så är en explorativ undersökning lämplig. Att vi
valde att göra en fallstudie beror på att vi ville ha den djupare förståelse som kan fås genom
denna. Många sammankopplar ordet förståelse med ett aktörsynsätt. Som vi tidigare nämnt så
har vi mest inslag av aktörsynsättet under insamlingen av empirikapitlet. Vid nedskrivandet
av intervjuerna försökte vi däremot hålla oss så objektiva som möjligt till materialet. Vi anser
att trots att vi ville nå en djupare förståelse under intervjuerna, fortfarande har mest inslag av
det analytiska synsättet i vårt arbete.

En typisk egenskap hos explorativa undersökningar är att de bör vara ”elastiska” för att kunna
anpassas till de resultat som fås under arbetets gång. Förståelseinriktade och kritiska studier
passar ofta bra som explorativa undersökningar. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997) Vårt
problem är relativt svåravgränsat eftersom vi inte vet vilka motiv som egentligen ligger
bakom personalinhyrning samt vilka teorier och modeller som bör användas. Vår studie är
främst till för att ur ett kritiskt perspektiv skapa förståelse till varför företag hyr in personal.

För att kunna erhålla den förståelse som eftersträvades och ingående studera fenomenet
personalinhyrning ansåg vi det viktigt att ett flertal variabler beaktades. För att nå en större
detaljrikedom och mångsidighet inom ämnet utfördes en fallstudie på ett fåtal objekt där
möjligheten till bakomliggande motiv kunnat synliggöras. Det stämmer bra överens med
Eriksson och Wiedersheim-Pauls (1997) teori. Fallstudien ansågs lämplig då fenomenet
personaluthyrning tidigare studerats men inte med samma infallsvinkel. Det har enligt vår
kännedom inte genomförts forskning i frågan om vilka motiven till personalinhyrning är. När
endast en eller några få objekt undersöks ges undersökaren tillfälle till en personlig kontakt
med de företeelser han studerar och därigenom nås möjligheten att se objektet i ett
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helhetsperspektiv. En annan fördel är att undersökaren undersöker sin fråga i sitt verkliga
sammanhang och att undersökningen sker i aktuell tid. (Yin 1994)

En vanlig kritik som riktas mot fallstudier är att det ger en liten möjlighet till vetenskaplig
generalisering. Går det att generalisera utifrån ett enda fall? Svaret är att fallstudier är
generaliserbara med avseende på teoretiska påståenden och inte med avseenden på större
populationer eller segment. Målet med fallstudier är att utvidga och generalisera existerande
teorier. Generellt är fallstudier att föredra när de huvudsakliga frågorna är ”hur” eller
”varför”. (Yin, 1994) Eftersom vår avsikt inte är att dra generella slutsatser utan att
explorativt lägga grunden för framtida generaliserbara studier är fallstudie bäst lämpad för vår
undersökning.

Vi valde ett kvalitativt angreppssätt. En kvalitativ metod ger möjligheter till en riklig mängd
av djup information om fallstudieobjektet. Styrkan med det kvalitativa angreppssättet är också
att det som är unikt och säreget kommer fram i studien. Ett problem med den kvalitativa
ansatsen är att arbetet tar lång tid i och med att informationsmängden blir stor. (Holme och
Solvang, 1991) Trots dessa nackdelar anser vi att en kvalitativ fallstudie är det angreppsätt
som passar vårt syfte bäst eftersom vi ville undersöka motiven samt diskutera och analysera
dess för och nackdelar.

2.3 DATAINSAMLINGSTEKNIKER

Vi använde oss av två typer av datakällor, primärdata och sekundärdata. Primärdata definieras
som ”data som måste samlas in” i vårt fall bestod denna data av information som vi fick fram
genom våra intervjuer. Sekundärdata definieras som ”data som redan finns”. Vår
sekundärdata bestod av böcker och artiklar. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997) I de två
följande avsnitten presenteras hur vi samlade in vår data.

Vi började vårt uppsatsarbete med en skrivbordsundersökning genom att söka litteratur i de
olika databaser som finns att tillgå på biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet. Vi använde
oss av databaserna LIBRIS, Affärsdata, Helecon och databasen för tidskrifter i våra
sökningar. De sökord vi använde var främst ”outsurcing ”, ”personaluthyrning” och
”personalinhyrning”. Vi märkte ganska snart att det inte fanns särskilt mycket teori om dessa
områden. Då satte vi oss ner och resonerade fram ett antal motiv som vi ansåg kunde fungera
som drivkrafter till att hyra in personal. Efter detta började vi på nytt söka teori men nu sökte
vi på teorier som kunde stödja våra motiv. Samtidigt försökte vi hålla oss kritiska och sökte
därför även upp teorier som kunde fungera som nackdelar för våra motiv. De sökord vi nu
använde var, ”flexibilitet”, ”mode”, ”risk”, ”osäkerhet”, ”kunskap”, ”humankapital”,
”lärande” och ”motiv”. När dessa sökord användes fick vi en mängd träffar och genom att gå
igenom de flesta av dessa hittades ett antal relevanta artiklar och böcker i ämnet. Vi har även
haft hjälp av andra uppsatsers referenslistor när vi sökt efter teori.

2.3.1 URVAL OCH INTERVJUER

Vi började med att ringa upp Olsten personaluthyrning för att de skulle hjälpa oss att välja ut
företag som hyr in personal. På Olsten ansåg de dock att de kunde svara på våra frågor
eftersom de har ett nära samarbete med dess kunder och därför vet vilka motiv som ligger
bakom när deras kunder väljer att hyra in personal. Vi tyckte att det lät bra så vi bestämde oss
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för att börja att intervjua Olsten. Intervjun var mycket givande och kundansvarige Sundberg
som vi intervjuade verkade ha bra kontroll på varför deras kunder valt att hyra in personal.
Efter intervjun gav Sundberg oss ett namn på en av deras kunder som hon ansåg kunde vara
lämplig att intervjua. Företaget var Banverket eftersom de hyr in personal till flera av deras
avdelningar och hyr personal av både Olsten och Manpower. Personaladministratören
Landström som är ansvarig för personalinhyrningen var tillmötesgående och svarade på våra
frågor. Banverket kan dock endast svara på sina motiv till personalinhyrning till skillnad från
uthyrningsföretagen som har erfarenhet från en mängd olika uthyrningsuppdrag. Efter att vi
intervjuat Banverket har vi fått bilden av att uthyrningsföretagen kan svara nog så bra på våra
frågor. Eftersom vi har haft begränsat med tid till vårt förfogande avgränsade vi oss till att
endast undersöka tre företag. Att två av dessa tre företag var uthyrningsföretag beror på att det
är ett snabbt och enkelt sätt att få tag i mycket information och flera olika aspekter av
inhyrning. Hade vi valt att endast intervjua inhyrande företag finns det stor risk att vi gått
miste om den breda kunskapen och nyanseringen av motiven till personalinhyrning som
uthyrningsföretagen besitter. För att erhålla liknande informationsbredd skulle det ha krävts
en ansenlig mängd intervjuer med inhyrande företag. Vi avslutade vår empiriska
undersökning genom att intervjua Manpower i Luleå. Affärsområdeschef Forsberg kunde
även han ge en bra bild av vilka motiv som ligger bakom personalinhyrning genom att ge en
mängd exempel.

Vi valde att göra personliga intervjuer därför att det är ett relativt snabbt och enkelt sätt att få
information. Det finns även andra fördelar med intervjuer, exempelvis att intervjuaren kan
utveckla sina frågor om det är något respondenten inte förstår. Det går även att ställa
följdfrågor och se respondenternas reaktioner. I och med att vi fick personlig kontakt med
företagen var det lättare att i efterhand få frågorna kompletterade. Intervjuerna var
halvstrukturerade, vilket innebär att de utfördes med en fast intervjumall. Utrymme gavs dock
för respondenterna att själva utveckla sina svar och de frågor de ansåg vara av intresse.

Intervjumallen strukturerades utifrån våra i teorin framarbetade motiv och frågorna
formulerades utifrån specifika kunskaper inom respektive tema. De tre första frågorna var av
lite allmän karaktär inklusive frågor om vilka motiv de ansåg föreligga för personalinhyrning.
Före intervjun skickade vi ut en intervjuguide som bestod av de tre första frågorna från bilaga
1 så att respondenterna skulle hinna förbereda sig och sätta in sig i ämnet. Att vi endast
skickade ut de tre första frågorna berodde på att vi inte ville påverka respondenternas svar
genom att börja att fråga runt de motiv som vi kommit fram till. Vår förhoppning var att
genom detta förfaringssätt få fram nya motiv som annars inte skulle framkommit samt
undersöka om respondenterna spontant nämnde något av våra motiv utan att vi tagit upp
dessa. Vid samtliga intervjuer förde vi anteckningar.

2.4 METODPROBLEM

Nedan presenteras våra aspekter på uppsatsens validitet och reliabilitet. Validiteten påverkas
bland annat av om de teorier som studerats är relevanta för uppsatsens syfte (Holme och
Solvang, 1991). Vi började att göra en omfattande litteratursökning, vi hittade väldigt lite
teorier om drivkrafter bakom personalinhyrning. Trots att vi hittade väldigt lite teori är vi
medvetna om att det ändå kan finnas fler teorier som behandlar ämnet personalinhyrning. Vi
blev tvungna att diskutera fram ett antal motiv till personalinhyrning som ansågs vara
relevanta och försöka hitta teorier om detta. Detta innebar att vi var tvungna att till viss del
applicera befintliga teorier på nya områden. Validiteten kan ha påverkat negativt av detta. Det
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finns en risk att vi har missat någon teori som hade varit väsentlig att ha med. För att stärka
vår realabilitet har vi försökt att använda oss av logiska resonemang underbyggda av teori.
Trots detta finns det en risk att våra egna värderingar kan ha påverkat materialet.
En kvalitativ metod med personliga intervjuer som datainsamlingsmetod kan medföra
reliabilitetsproblem, det vill säga om någon annan skulle göra om undersökningen i samma
företag skulle de kanske inte komma fram till samma resultat. (Wallén, 1996) För att
undersökningen ska kunna ge samma resultat om den utförs igen, använde vi oss av en
intervjuguide (Holme och Solvang, 1991). Denna intervjuguide faxade eller skickade vi med
e-post till respondenterna i förväg, för att de skulle ha tid att förbereda sig. Respondenterna
fick sedan under intervjun tala fritt kring de frågor vi hade förberett. Förutom själva
huvudintervjun hade vi även en viss kontakt med respondenterna per telefon för att förtydliga
svaren och på så sätt öka reliabiliteten. Risken att respondenten tolkat frågorna fel eller att vi
tolkat svaren fel kvarstår dock.

Ett annat metodproblem som vi har är att vi endast baserar vår empiriska undersökning på tre
intervjuer. De främsta orsakerna till detta är tidsbrist samt svårigheter att få tag i företag som
hyr in personal och få dessa att ställa upp på intervjuer. Trots att vi undersökt endast tre
företag så anser vi ändå att vår undersökning är relativt tillförlitlig. Detta främst på grund av
att uthyrningsföretagen genom ett nära samarbete med sina kunder, kan ge en bra bild över
vilka motiv som ligger bakom deras kunders personalinhyrningsbeslut. Uthyrningsföretagen
har många kunder och kan därigenom ge en bred och samlad bild. Intrycket att
uthyrningsföretagen vet vad de pratar om förstärktes efter vår intervju med Banverket. Det
finns dock alltid en viss risk att uthyrningsföretagen inte alltid känner till de verkliga motiven.
På grund av valda fallstudieobjekt finns det även en risk att den information som vi erhållit
vid intervjuerna förskönar bilden av personalinhyrning. Vår uppfattning är dock att
uthyrningsföretagen inte har något att dölja utan att det är troligare att företagen som hyr in
personal inte vill delge oss deras verkliga motiv och vill framställa sig som mer rationella i
sitt beslut än vad de egentligen varit.
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3. TEORI

Under teorikapitlet försöker vi resonera fram ett antal motiv som ska identifiera drivkrafterna
bakom personalinhyrning och dess för- och nackdelar. Vår ambition är att försöka definiera
och förklara de olika motiv som kan finnas, samt peka på fördelar och nackdelar med dessa
motiv. Detta ska i slutändan utmynna i en modell som vi har som utgångspunkt när vi gör vår
empiriska undersökning.

De flesta företag bedriver sin verksamhet i syfte att tjäna pengar. Mot bakgrund av detta ser vi
alla motiv utom modetrend som i grunden ekonomiska motiv. Vi har ändå valt att försöka
dela in motiven i andra kategorier eftersom det finns andra primära orsaker. Till exempel
flexibilitet handlar om att snabbt kunna anpassa företaget efter ändrade förutsättningar. I detta
fall är det primära att anpassa produktionskapaciteten men det handlar fortfarande i grunden
om att uppnå maximal vinst.

3.1 KUNSKAPSMOTIVET

Ett motiv för att använda outsourcing är att företaget inte har tillgång till de resurser som
krävs inom organisationen. Outsourcing kan vara ett alternativ till att skaffa företaget en viss
form av kompetens (The Outsourcing Institute). Att välja outsourcing som lösning har i en
undersökning visat sig vara ett basmotiv då det råder brister i kapaciteten som omöjliggör
expansion. Undersökningen visade att ett av motiven för att utnyttja outsourcing var att få
tillgång till specialistkunskaper som inte finns tillgängligt i företaget. (Bennett och Maryellen,
1993) Företag kommer att utlokalisera verksamheter om de inte har de resurser som krävs för
att driva nödvändiga funktioner effektivt och lönsamt. Det kan inkludera att företaget saknar
hjälpmedel eller teknologier som behövs. Outsourcing gör det möjligt för organisationer att
erhålla fördelarna från de bästa förmågorna och ny teknologi utan att direkt investera i sin
utveckling eller utsätta sig själv för större risker än de kan åta sig.

Outsoucing gör det alltså möjligt för organisationer att få tillgång till individer med speciella
färdigheter som de annars skulle finna både dyrt och svårt att själva attrahera. Organisationer
söker efter de bästa människorna för ett givet jobb, men är generellt endast i stånd att erbjuda
karriärmöjligheter till chefer på högre nivå vilkas kompetens finns inom företagets
kärnverksamhet. Exempelvis kommer en specialist som arbetar på personalavdelningen i ett
företag som tillverkar bilar troligtvis inte att erbjudas att leda företaget i framtiden. Individens
utsikter att  klättra ökar avsevärt i ett företag som specialiserat sig på personaladministrativt
arbete. (Sharpe, 1997) Detta är ett giltigt skäl till att välja outsourcing temporärt, men en
Cost-benefitanalys bör göras för att företaget skall kunna fastställa om outsourcingen kommer
att bli lönsam på lång sikt (Elmuti och Kathawala, 1998).

Vi anser att motivet till att hyra in personal skulle kunna liknas med det ovan beskrivna
motivet, dels för att vidga eventuella flaskhalsar vid produktionstoppar och dels för att
tillförskansa företaget kompetens som saknas, detta kan främst härledas till företag som väljer
att hyra in personal till arbetsuppgifter som är komplexa och har variation, så kallade
professionella teknologier. Men det finns också risker när det gäller inhyrning av professionell
personal, att kunskaper som företaget är beroende av lätt kan försvinna och att företaget har
för höga förväntningar på att den inhyrde ska lösa företagets alla problem. Det kan också
uppstå problem i det organisatoriska lärandet på grund av personalinhyrning, genom att
inhyrning ofta leder till högre personalomsättning (Levitt och March, 1988). Enligt Levitt och
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March (1988) och Dalin (1997) kan en hög personalomsättning leda till att det organisatoriska
lärandet blir sämre. Organisatoriskt lärande innebär att organisationen lär sig av sina egna
erfarenheter, det sker en gemensam läroprocess bland organisationens medlemmar. För att
bevara det organisatoriska lärandet bör erfarenheten som finns i organisationen skrivas ner i
olika manualer och rutiner (Dalin, 1997). På samma sätt som vid outsourcing måste företaget
även vid personalinhyrning göra någon form av Cost-benefit kalkyl för att se vilka fördelar
företaget kan få av inhyrningen och om den kommer att vara lönsam på lång sikt.

All outsourcing blir inte ens ur företagarens synvinkel framgångsrik, åtminstone inte initialt
enligt Emanuelsson, Hautala och Åberg (1997) finns det några grundläggande problem.
Problemen i samband med outsourcing härrör ofta ur ett ogrundat beslut om outsourcing,
ofördelaktigt skrivna kontrakt eller allmänt dåliga förberedelser. Detta slår ovillkorligen
igenom i resultaten. Till detta kommer ett antal problem av mer eller mindre övergående
karaktär som företagen kan komma att ställas inför. Företagen bör även komma ihåg att
outsourcing inte är någon universallösning som lämpar sig för alla företag och branscher och
att det inte i  något företag lönar sig att använda outsourcing bara för att ”lyfta bort” ett internt
problem.

Ett givet problem är de stora och genomgripande förändringar människor inom organisationen
ställs inför. När outsourcing sker till priset av nedläggning och personalneddragningar, blir
processen givetvis mer uppslitande. Även de anställda som blir kvar i företaget kan reagera
negativt på de omstruktureringar som görs. Men det finns också andra problem till exempel
att varan eller tjänsten inte håller de kvalitetskrav som uppställts, att leverantören inte besitter
den innovationskraft uppdragsgivaren hade hoppats på eller att outsourcingen inte blev så
flexibel som företaget hade förväntat sig. Det finns också risker för att företaget förlorar
värdefull kunskap i samband med outsourcing. Ibland återstår inte tillräckligt mycket
kompetens i företaget för att effektivt kunna övervaka verksamheten eller beställa och
specificera komponenter och systemegenskaper hos underleverantören. Inköpsavdelningen får
istället ta över mycket av de ansvar som de anställda i den outsourcade avdelningen tidigare
hade. (Emanuelsson, Hautala och Åberg, 1997)

En av de mest grundläggande invändningarna mot outsourcing är att en alltför uppskruvad
outsourcingprocess kan leda till att urholka konkurrensförmågan hos många av företagen. De
senaste årens iver att uppnå kostnadsreduceringar kan leda till för låga investeringsnivåer som
på lång sikt minskar företagets innovationsförmåga. I många fall har företaget sitt fokus
alltför hårt inställt på att uppnå kortsiktiga finansiella mål och ökar därför sitt beroende av
partners. När de egna investeringarna minskar blir följden lätt att kompetensen och specialist
kunskaper överförs till leverantörerna, som därmed kan ta över marknadsinitiativet i
branschen. Företagets egen förmåga att förändras eller utvecklas har minskat. (Ibid.)
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Figur 3.1 Invändning mot  outsourcing – kostnadsreduktion urholkar konkurrenskraften
(Emanuelsson, Hautala och Åberg, 1997).

En långt driven outsourcing kan också bidra till svårigheter att upprätthålla differentieringen
mot sina konkurrenter, vilket särskilt försämrar konkurrensförmågan, speciellt hos företag
som tillverkar produkter som bärs upp av märkesimage eller högre pris. Från det tidigare
förda resonemanget går det att dra paraleller till personalinhyrning. Ett företag med långt
driven personalinhyrning riskerar att förlora kompetens vilket leder till försvagad
innovationsförmåga som i sin tur leder till att konkurrensförmågan urholkas.

3.2 RISK/OSÄKERHET

Människor i ett företag begår misstag, avsiktligt eller ej. Detta uppstår ofta i företag där
tillväxten är hög. I ett tillväxtföretag uppstår det ofta en intern press i företaget. Denna press
kan ta sig uttryck i att medarbetare undviker att dela med sig av viktig information till chefen.
Stressen kan orsaka ineffektivitet när människor blir överösta med arbete eller när det ställs
orimliga krav på dem. Pressas de tillräckligt mycket kan det leda till att personerna börjar
fuska för att uppnå kraven. De kanske prutar på kvalitén eller accepterar kunder med bristande
kreditvärdighet. Att arbeta i en snabbväxande bransch med stort internt tryck kan även
upplevas som stimulerande och det uppmuntrar innovation och kreativitet. (Simons, 1999)

När ett företag upplever snabb tillväxt är det viktigt med noggrann resursplanering så att
företagets infrastruktur kan stödja tillväxten. Görs inte det är det lätt att kvalitén sjunker som
en följd av det ökade inre trycket i företaget. En chef måste enligt Simons (1999) alltid fråga
sig, växer vår organisation snabbare än vår möjlighet att investera i mer människor och
produktionsutrustning. Om ett företag växer snabbare än de hinner tillsätta resurser så ökar
risken väsentligt i företaget. När ett företag snabbt måste anställa mycket ny personal är det
svårt att hinna göra noggranna bakgrundundersökningar. Det kan även vara svårt att hitta
tillräckligt många med en viss kompetens. Risken att anställa fel person ökar avsevärt vid en
sådan tidpunkt. (Ibid.)
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Eftersom det är svårt att hitta rätt person när det måste anställas mycket personal på kort tid så
kan risken ur den aspekten minska med inhyrd personal. Det går lättare att byta ut dessa
personer om företaget inte är nöjda med dem. Att hitta tillräckligt många personer med rätt
kompetens blir lättare eftersom detta krav lastas över på uthyrningsföretaget. Det går att se det
som att företaget får utvidgade eller obegränsade möjligheter till provanställning. Ett
snabbväxande företag som har knappt med resurser kan då koncentrera sig på sin
kärnverksamhet istället. (Vi anser att detta bara kan lösa behovet på kort sikt. På lång sikt är
det nödvändigt att försöka hitta rätt personer och fastanställa dessa så att företaget knyter upp
kompetensen till företaget. Genom att hyra in personal vinner företaget tid och kan då i lugn
och ro försöka hitta de personer som passar just sin organisation. Det finns även en möjlighet
att erbjuda de personer som företaget just hyrt in fast anställning i företaget.)

Enligt (Simons, 1999) är det viktigt att chefen inte bara omges av såkallade ”ja-sägare” som
håller med chefen och inte vågar ifrågasätta eller tala om riskerna med vissa beslut. En
fastanställd är eventuellt mer rädd för att ifrågasätta än en inhyrd person. Det är troligt att en
inhyrd person har lättare att se en ökad riskexponering som företaget utsätter sig för. Men det
kan även vara svårt som ny i företaget att upptäcka brister, de tar en viss tid att sätta sig in i
företaget. En inhyrd person har ett vagt anställningsförhållande och blir kanske därför mindre
benägen att ta konflikter. Möjligheten att se den ökade riskexponering anser vi att främst
professionella arbetare besitter. Det borde leda till att chefen i sådana fall blir mer medveten
om riskerna med sin verksamhet.

Nyanställda i allmänhet är ofta beredda att ta en större risk för att uppnå målen. Det borde inte
göra någon större skillnad om den personen är inhyrd eller fast anställd åt företaget. Vi finner
det ändå troligt att det ställs högre krav på inhyrd personal. Simons (1999) och även Dermer
och Lucas (1986) hävdar att detta kan leda till oärlighet gentemot företaget för att uppnå de
högt ställda målen. Det är troligt att det främst är professionell personal som har mer
kvalificerade arbetsuppgifter som det ställs sådana krav på. Personal som sysslar med
rutinteknologi har troligtvis inte samma höga krav på sig och borde därför fuska mindre. De
har förmodligen även minskad möjlighet till att fuska framgångsrikt.

Det är viktigt att knyta god kompetens till företaget och det borde därför vara en stor
osäkerhet i att ha inhyrd personal. Välutbildad personal är en viktigare resurs för företaget än
outbildad personal. Att hyra in personal till rutinmässiga uppgifter borde därför inte leda till
en nämnvärt ökad osäkerhet. Att ha en stor del av sin välutbildade personal inhyrd borde
däremot vara en stor osäkerhetsfaktor. (Adermalm, Sjöberg och Wedin, 1998)

3.3 MODETREND

Modekarusellen snurrar vidare och konsumenterna med den. Flera gånger om året förkastas
våra ”gamla” kläder och byts ut mot nya. Med smart marknadsföring lurar modeindustrin oss
konsumenter att flera gånger om året städa vår garderob och fylla den med nya friska
produkter. (Bellander, 1981) På samma sätt fungerar det i företagsvärlden, hur företagen ska
lösa sina problem beror mycket på vilken modetrend som är den regerande just när problemet
uppstår. I dag är det modernt att lösa många av företagens problem med hjälp av
personalinhyrning.
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Ett nytt mode börjar ofta som en protest. På 60-talet protesterade popgruppen Beatles mot det
prydliga och välvårdade samhället bland annat genom att låta håret växa. (Ibid.) Att
lagstiftaren 1992 gjorde det lagligt med privat arbetsförmedling och därmed indirekt lagligt
med personaluthyrning kan ses som en protest mot den stela och dåligt fungerande
arbetsmarknaden.

När ett beslut ska fattas är det bra om det fattas på rationella grunder. Ett rationellt
beslutsfattande innebär att de olika alternativ som finns utvärderas noggrant och att besluten
sedan fattas utifrån vad som kommit fram, utan att lägga in sin subjektiva värdering. I många
situationer tas dock ett beslut istället på irrationella grunder. Det kan bero på en mängd olika
faktorer, det kan till exempel saknas beslutsunderlag för att fatta rationella beslut. Att fatta
beslut är ett sätt för många att initiera agerande i situationer. För att ett beslut ska initiera ett
agerande måste det byggas in motiverande, åtagande och kognitiva aspekter. I realiteten
samverkar ofta värderingar och normer med fakta som föreligger när ett beslut ska tas. Det
kan leda till att besluten som fattas i många fall bygger på irrationella grunder. (Brunsson,
1982)

Det finns modetrender inom management och organisationer (Borgert, 1992). När det råder en
viss modetrend känner företagen att de vill vara med, de vill inte betraktas som omoderna som
ej följer med i utvecklingen (Ibid.). Detta kan leda till att företag anammar en viss strategi
eller modell bara för att den ”är inne” utan att utvärdera om den passar just sitt företag.
Företagen kan alltså anamma en modetrend baserad på ett irrationellt beslut. Enligt Borgert
(1992) kan företagen få konkurrensfördelar genom att anamma en modetrend snabbt. En
förutsättning är dock att modetrenden är bra och passar den bransch företaget verkar i. Att
hyra in personal ligger i tiden och detta går närmast att likställa med en modetrend. Vi tror att
företagen känner en press att hyra in personal bara för att det är vanligt bland deras
konkurrenter, de vill inte visa sig sämre på att anamma nya trender och att hänga med i
utvecklingen.

3.4 FLEXIBILITET

Under de 25 första åren efter andra världskriget hade västvärlden en hög och jämn tillväxt.
Det var lätt att förutse framtiden och företagen utrustade sig med avdelningar för långsiktig
planering och många nivåer i chefshierarkin. Dessa organisationer blev trögstyrda slagskepp
som reagerade sakta på förändringar i efterfrågan. Detta fungerade bra fram till 1973 då
oljekrisen kom. Denna medförde att handel och konkurrens ändrades. Den internationella
konkurrensen ställde ökade krav på korta leveranstider, höga kvalitetskrav och pressade
priser. Det ställdes även krav på fler produktvarianter och snabbare introduktion av nyheter.
Denna utveckling har fortsatt sedan dess. För att snabbt kunna anpassa sig till kundkraven
krävs ett större mått av flexibilitet än vad den tidigare produktionsorganisationen tillät. Den
tilltagande globaliseringen, det vill säga en internationell integration av marknaden för varor,
tjänster och kapital ledde också till ett ökat krav på flexibilitet. (Emanuelsson, Hautala och
Åberg, 1997)

Det gäller att kunna anpassa produktionen till de nya förutsättningarna. I en stabil omgivning
hävdar Hedberg och Jönsson (1978) att organisationen bör förses med stabilisatorer.
Stabilisatorer kan bestå av rutiner av olika arbetsuppgifter, kostnadskontroll och vinstkontroll
med hjälp av traditionella mått. Att ha personalen som fastanställd bör fungera som en
stabilisator eftersom det är lättare att skapa rutiner för arbetsuppgifter och att bibehålla den
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upplärda personalen i organisationen. Vidare hävdar Hedberg och Jönsson (1978) att om en
organisation befinner sig i en föränderlig omvärld så bör den istället förses med
destabilisatorer. Att skapa destabilisatorer kan vara att skapa informationssytem som är
självlärande, självutvärderande och självdesignande. Ett annat sätt kan vara att använda sig av
fler informationskanaler och att styra redovisningen mer mot humankapitalredovisning. Vi
anser att inhyrd personal borde kunna fungera som en destabilisator och att de därför kan
användas i en flexibel och föränderlig omvärld. Det torde inte vara lika lämpligt att skapa
rutiner för arbetsuppgifter och personalomsättningen borde vara högre. Att hyra in personal
borde därför passa bättre i branscher som är flexibla eftersom det är lättare att anpassa
personalstyrkan och att skifta kompetens i personalstyrkan när det sker en förändring i
omgivningen.

Ekonomiska teorier om fasta och rörliga kostnader tas upp av Hansson och Nilsson (1994).
De säger att fasta kostnader innebär att företaget låser sig vid en viss typ av investering, så
kallad kostnadslåsning. Ett företag kan investera fast sig i en viss typ av maskin eller
utrustning. Det går att betrakta även personalen som en fast kostnad där företaget låser sig för
vissa kostnader på grund av uppsägningstid som regleras i LAS. Företaget investerar även i en
viss kompetens som kan vara svår eller trög att byta ut. En rörlig kostnad är enligt Hansson
och Nilsson (1994) en kostnad som kan hänföras till ett visst arbete eller en viss order. Står
företaget stilla på grund av brist på arbete så har företaget inga rörliga kostnader.
Personalinhyrning skulle kunna belysas med teorin om rörliga kostnader. En inhyrd person är
förmodligen endast anställd under vissa arbetstoppar, finns det inget arbete så kommer inte
personen att hyras in. Flexibiliteten ökar alltså med inhyrd personal. En rörlig kostnad är ofta
lätt att påverka, det torde även gälla personer som är inhyrda. En inhyrd person är lättare att
byta ut så att företaget får en person som passar sin verksamhet.

Enligt Ylinenpää (1997) är det viktigt att fylla det kapacitetsgap som kan uppstå i företaget.
Kapacitet är att erhålla de produktionsresurser som krävs och personal är att betrakta som en
produktionsresurs. I små företag är det ofta professionella arbetare som efterfrågas för att fylla
kapacitetsgapet. Små företag har begränsade resurser, behovet av specialistkunskaper i någon
form är ofta inte tillräckligt utbredd för att motivera en heltidsanställning. (Ylinenpää, 1997)
Att hyra in personal blir ett alternativ till att köpa tjänsten från ett annat företag eller att anlita
en konsultbyrå (SOU 1997:58).

När det talas om att hyra in kapacitet i större företag menas oftast rutinmässiga
arbetsuppgifter. Vill de större företagen hyra in professionell personal använder de istället
termen kompetens. Enligt SOU (1997:58) så hyrs personal in för att täcka luckor som uppstår
när den ordinarie personalen blir sjuk eller på grund av andra orsaker inte kan komma till
arbetet. Företagen kan med kort varsel få personal med rätt kompetens, som snabbt och utan
inskolning kan börja fungera i sina arbetsuppgifter. Det förekommer även att företag hyr in
personal till arbetsuppgifter som är koncentrerade till en mindre del av verksamhetsåret.
Denna verksamhet förekommer inte i den utsträckning att företaget anser sig behöva – eller
kunna fylla den med permanent anställd personal. I Sverige, med sina generösa bestämmelser
om föräldraledighet och tjänstledighet för studier, kommer det alltid att finnas ett
kapacitetsgap i företagen som personaluthyrningsföretagen kan fylla. (SOU 1997:58)

En nackdel med att öka flexibiliteten i organisationen genom att hyra in personal kan var den
osäkerhet som det kan innebära. Om företaget hyr in en kompetent person så vill förmodligen
företaget behålla den personen inom företaget. Det är troligare att personen stannar inom
företaget om denne är fast anställd.
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3.5 TRANSAKTIONSKOSTNADS MOTIVET

Produktions- och faktorkostnadsteorins grundläggande fråga utgår från att den som har bäst
förutsättningar att utföra ett arbete ska också göra det. Arbetsfördelningen blir optimal om
utbud och efterfrågan balanseras. Skalfördelar och specialistfördelar påverkar vilka som
utvecklas bäst. Slutligen så påverkar branschstrukturen företagens beteende och även
effektiviteten i hela det ekonomiska systemet.

Transaktionskostnadsteorin utvecklad av Williamson (1975), menar att varor och tjänster
produceras mest effektivt i företag som har specialiserat sig och kan utnyttja stordriftsfördelar.
Williamson (1975) menar att ett företags kostnader inte bara härleds till produktionskostnader
utan även till transaktionskostnader. Transaktionskostnader består av kostnader för
övervakning, kontroll och administrativa transaktioner (Williamson, 1975). Lacity och
Hirschheim (1993) menar att chefer i ledande befattning tar hänsyn till den totala kostnaden
(produktionskostnaden och transaktionskostnaden) när de väljer mellan att producera själva
eller köpa in utifrån.

En internt producerad transaktion är mer effektiv eftersom transaktionskostnader som
associeras med övervakning av leverantören överväger de kostnadsinbesparingar som
tillkommer till följd av leverantörens produktionseffektivitet i och med dess stordriftsfördelar.
Williamsons transaktionsteori föreslår att det enda motivet till varför företag överväger
outsourcing är att minska kostnaderna. (Lacity och Hirschheim, 1993) Enligt Deavers (1997)
har detta utsatts för kritik då Williamson (1975) endast tar upp kostnadsbesparing som
motivet till outsourcing. Att det endast skulle föreligga ekonomiska motiv till
personalinhyrning kan vara svårt att motivera, visserligen finns det delar av
transaktionskostnaderna som inhyraren undkommer till exempel kostnader för
löneadministration och sociala avgifter. Det finns också kostnader som tillkommer till
exempel kostnader för uthyrarens administration vilken inte borde vara direkt lägre än det
egna företagets administrationskostnader. Transaktionskostnadsmotivet framstår inte som
något klart och tydligt motiv.

Det är dock ett faktum att det är dyrare att hyra in personal än att anställa själva, eftersom
inhyrning innebär att kundföretaget utöver den anställdes lön och sociala avgifter även betalar
en avgift till uthyrningsföretaget. I ett exempel i SOU (1997:58) fick ett företag betala 187
kronor per timme för en lagerarbetare som hyrdes in. Motsvarande siffra för de egna fast
anställda låg på 120 kronor. (SOU 1997:58)

Vi anser att den extra kostnaden för inhyrningen uppvägs, när det gäller tillfälliga
personalbehov. Arbetsgivaren slipper betala kostnaden för att själv söka och välja ut
arbetskraft. Arbetsgivaren erhåller även en ekonomisk vinst genom att snabbt kunna fylla en
vakans som uppstår, företaget skulle troligtvis förlora ekonomiskt på att inte hyra in någon
ersättare. Att ersätta hela eller delar av den reguljära arbetsstyrkan med permanent inhyrd
personal borde dock innebära en merkostnad.
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3.5 SAMMANFATTNINGSMODELLER AV TEORIN

För att lättare kunna analysera vårt material har vi sammanställt teorierna i en översiktmodell.

Professionella arbeten

Fördelar Motiv Nackdelar

• Företaget får tillgång till
specialistkunskaper som inte
finns i företaget.

Kunskapsmotivet
• Personer med unik

kompetens kan lätt förloras.
• Eventuellt kan företaget få

problem med det
organisatoriska lärandet.

• Lättare att byta ut personen om
fel anställs.

• Inhyrd personal har lättare att
se en ökad riskexponering i
företaget.

Risk/osäkerhet
• Stor osäkerhet att ha en stor

del av välutbildade
personalen inhyrd.

• Inhyrd personal försöker
framställa sig själva
effektivare än vad de
egentligen är.

• Är det en bra modetrend så får
företaget en konkurrensfördel
av att vara med tidigt.

Modetrend
• Företaget hoppar på en

modetrend utan att utvärdera
om det passar sitt företag.

• Inhyrd personal går att likställa
med rörlig kostnad som det är
lätt att byta ut.

• Kan fungera som
destabilisatorer i en föränderlig
omvärld.

Flexibilitet
• Osäkerhetsaspekten, företaget

ser hellre att en kompetent
person är fastanställd.

• Vid kortsiktiga kapacitetsgap
är det motiverat att hyra in
personal, företagen slipper
själva ödsla tid på hitta rätt
person.

Transaktions-
kostnadsmotivet

• Att hyra in personal på lång
sikt blir dyrt för företaget.

Rutinmässiga arbeten

Figur 3.2 Översiktsmodell

Vår modell sammanställer de motiv som har framkommit i den teoretiska referensramen. För
varje motiv har vi kortfattat beskrivit de mest betydelsefulla för- och nackdelarna. Utförligare
beskrivning av varje motiv och dess för- och nackdelar återfinns i teorikapitlet. De motiv som
vi bedömer är viktigare för professionella arbeten har vi placerat högst upp i modellen. Motiv
som vi anser vara viktigare för rutinmässiga arbeten är placerade längst ner i modellen.
Motivet modetrend som är placerat i mitten av modellen anser vi är lika viktigt för både
professionella och rutinmässiga arbetsuppgifter eftersom motivet bygger på irrationella beslut
där det inte har någon betydelse vilken kompetens den inhyrde har.
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Figur 3.3 Systemmodell

I modellen har vi försökt beskriva hur vi tror att de olika motiven hänger samman. Det mest
centrala motivet, flexibilitet har placerats i centrum i figuren. Vi menar att
transaktionskostnadsmotivet och flexibilitetsmotivet hänger samman på grund av att det både
är ekonomiskt försvarbart och flexibelt att kortsiktigt hyra in personal. I risk/osäkerhets
perspektivet menar vi att det är en fördel att lätt kunna byta ut personal om fel anställs, detta
medför att motivet till viss del kan sammankopplas med flexibilitetsmotivet. Risk/osäkerhets
motivet har störst koppling till kunskapsmotivet, främst då dessa motivs nackdelar är lika,
jämför figur 3.1. Flexibilitetsmotivet har ett nära samband med kunskapsmotivet eftersom
även dessa två motivs nackdelar är relativt likartade. Motiven är även till viss del
sammankopplade vad avser fördelar, för att en person ska fungera som destabilisator krävs en
viss kompetens. Vi anser inte att motivet mode har någon direkt koppling till de övriga
motiven.

Modetrend

Transaktions-
kostnadFlexibilitet

Risk/osäkerhetKunskap
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4.EMPIRI

I detta kapitel redovisas det empiriska material som erhållits genom personligaintervjuer.

4.1 INTERVJU MED KUNDANSVARIG LOTTA SUNDBERG OLSTEN
PERSONALKRAFT

Olsten personalkraft är ett uthyrningsföretag med tre affärsområden. Uthyrning, hyr ut
personal för kortare eller längre tid inom alla tjänsteområden. Rekrytering, erbjuder
rekryteringshjälp inom alla områden. Entreprenad, Olsten tar hand om hela underavdelningar
så att företaget kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. En viktig skillnad enligt Sundberg
är att vid entreprenad är de skyldiga att utveckla och lära upp personal till skillnad mot
uthyrning då de endast ska tillhandahålla rätt person. Olsten är ett internationellt företag som
finns i stora delar av västvärlden. Olsten Sverige hade 1998 en omsättning på 372 miljoner
kronor. Olstens affärsidé är rätt person på rätt plats till rätt pris och deras strategi är att
genom att ha bra kontakt med kunderna veta vad kunden efterfrågar och därigenom erbjuda
rätt person.

Olsten i Luleå har cirka 40 anställda och hyr ut all typ av personal. De har cirka 25 uthyrda
per dag men detta varierar lite. Vilka motiv som deras kunder har för att hyra in personal
varierar beroende på vilken kund det gäller. I ett fall har Olsten tagit över en hel receptions
avdelning. Motivet till detta var enligt Sundberg att företaget ville koncentrera sig mer på
kärnverksamheten. Företaget lämnar alltså över ansvaret för att tillhandahålla den tjänsten på
rätt sätt till Olsten. I detta fall har företaget förlorat kompetensen att sköta
receptionsavdelningen, företaget har blivit helt beroende av Olsten, detta kan ses som en
nackdel ur företagens synvinkel enligt Sundberg.

I ett annat fall hade ett företag infört anställningsstopp. Genom att hyra in personal kan
företaget kringgå de lagliga kravet på intern rekrytering och slipper att vidareutbilda sin egen
personal för nya arbetsuppgifter.

Ett motiv som många av Olstens kunder har för att hyra in personal är att företagen vill öka
kapaciteten vid tillfälliga arbetstoppar. Arbetstopparna var i många fall säsongsbetonade. Ett
av de vanligaste motiven till att hyra in personal är enligt Sundberg att företagen vill ersätta
någon person som blivit sjuk. Det är inte ovanligt att dessa personer får fortsätta i flera
månader på grund av att den person som de ersätter har blivit sjukskriven. Företagen fortsätter
då ofta att hyra in personen utan att reflektera särskilt mycket över vilka konsekvenser det får.

På frågan om hur stor betydelse lagen om anställningsskydd (LAS) har haft svarade Sundberg
att personaluthyrningsföretagen troligtvis inte hade vuxit i samma omfattning utan LAS. Men
att de ändå skulle finnas, främst för att tillgodose företagens behov av kortsiktiga
anställningar.

På vår fråga om flexibilitet kunde vara ett motiv höll Sundberg med, hon menade att företagen
befinner sig i en flexiblare omvärld än tidigare och har därför större krav att snabbt kunna
anpassa sig till nya förutsättningar. Många företag väljer att lägga ut de delar av sin
verksamhet som inte hör till kärnverksamheten på entreprenad. Sundberg ansåg inte att
företagen såg någon risk med att unik kompetens kunde förloras vid personalinhyrning,
eftersom personal som de hyr in inte har unik kompetens. Företagen hyr istället in personal
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för att få mer personal av samma kompetens som redan finns i företaget. I de fall då det gäller
längre tidsperioder och hela avdelningar finns det en risk att kompetensen går förlorad.

På frågan om ett motiv till inhyrning var att erhålla specialistkunskaper svarade Sundberg nej,
eftersom de flesta av deras kunder är större företag. Hon menar att de större företagen redan
har den kompetens som behövs. Vidare hävdar Sundberg att kunskapsmotivet skulle kunna bli
ett motiv för de mindre företagen om de väljer att hyra in personal. Hon menar också att det
ställs högre krav på inhyrd personal än på nyanställda. Trots detta tror Sundberg inte att de
inhyrda försöker framställa sig effektivare än vad de egentligen är eftersom det skulle skapa
badwill för uthyrningsföretagen. Det organisatoriska lärandet påverkas sannolikt inte negativt
av att ha inhyrd personal enligt Sundberg. När det gäller mer tillfälliga inhyrningar som vid
sjukdom handlar det oftast om rutinmässiga arbeten och då är det inte så stor risk att det
organisatoriska lärandet försämras. När det handlar om längre inhyrningsperioder på över ett
år, är det vanligt att personerna som är inhyrda erbjuds fast anställning inom det företag som
de är uthyrda till. I dessa fall bevaras också det organisatoriska lärandet inom företaget hävdar
Sundberg.

Ofta när företag väljer att hyra in personal istället för att rekrytera beror det på att
arbetsbelastningen är för stor, företag har inte tid att själva rekrytera. Enligt Sundberg ser
företagen en stor fördel i att kunna hyra in personal eftersom de ofta betraktar inhyrningen
som en form av provanställning. Företagen lämnar en ”kravspecifikation” på vilka egenskaper
och kvalitéer som den inhyrda personen ska uppfylla. Det är sedan
personaluthyrningsföretagens skyldighet att försöka uppfylla kraven. Företagen ser det som en
stor fördel att kunna byta ut personen om de inte får rätt person från början. Företagen
undkommer även rekryteringskostnader. Sundberg som har en tidigare erfarenhet av att vara
uthyrd anser att en uthyrd person har lättare att upptäcka en ökad riskexponering och
ineffektivitet i arbetssättet, "de kommer in som en frisk fläkt utifrån”. Detta eftersom den
uthyrde har erfarenheter från liknande arbetsuppgifter på andra företag. Sundberg anser vidare
att en uthyrd har lättare att tala om risker och felaktigheter än en fast anställd, eftersom den
inhyrde inte har samma bindning till företaget.

Sundberg anser att fenomenet personalinhyrning delvis är en modetrend. Tack vare den
intensiva marknadsföringen tror Sundberg att alternativet personalinhyrning har blivit mer
accepterat. På grund av att fenomenet personalinhyrning är så modernt så överväger många
företag att hyra in personal. Sundberg anser dock inte att själva beslutet att hyra in personal är
någon modetrend. Hon menar att trots att det är en modetrend så har personalinhyrningen
kommit för att stanna. Hur lagstiftningen utvecklas kommer enligt Sundberg att vara
avgörande för hur stor uthyrningsbranschen kommer att bli och inom vilka områden den
kommer att växa.

På frågan när det kan vara ekonomiskt lönsamt att hyra in personal svarade Sundberg att det
aldrig är ekonomiskt försvarbart att hyra in personal på lång sikt. Utan det är på kort sikt som
det finns ekonomiska fördelar. Ofta när företag har inhyrd personal under längre tid så har det
börjat med en tillfällig inhyrning. Ett vanligt exempel är företag som hyr in personal för att
ersätta en vakans på grund av sjukskrivning, ”sedan har det bara rullat på, företaget har
fortsatt att hyra in utan att egentligen tänka på det.” I vården till exempel är det enligt
Sundberg helt omotiverat att hyra in personal, där är det inte ekonomiskt försvarbart. I det
fallet beror inhyrningen av sköterskor mer av en konflikt mellan dessa och arbetsgivaren. I
detta fall finns det enligt Sundberg inga andra rationella motiv bakom.
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Det viktigaste/vanligaste motivet till personalinhyrning är enligt Sundberg att företagen
saknar kapacitet. Idag är arbetssituationen på många avdelningar i företag så hårt ansträngd att
om en anställd sjukskrivs uppstår det ett behov som omedelbart måste åtgärdas för att
organisationen ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.

4.2 INTERVJU MED ANDERS LANDSTRÖM PERSONAL-
ADMINISTRATÖR PÅ BANVERKET

Banverket, ett statligt verk har till huvuduppgift att bygga och underhålla järnvägsnätet i
Sverige. En viktig uppgift som tillkommit efter avregleringen  är att få nya kunder till
järnvägsnätet. Banverket har en typ av organisation där de ofta arbetar i projektgrupper.
Banverket har 7000 anställda.

Banverket i Luleå har i genomsnitt två personer inhyrda i olika projekt eller vid tillfälliga
arbetstoppar. Det är främst kontorsassistenter/administratörer som hyrs in. Enligt Landström
så har banverket idag en minimibemanning. Detta leder till att så fort de får en oförutsedd
arbetsuppgift eller sjukskrivning så uppstår en akut personalbrist som måste ersättas för att
organisationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta är det främsta motivet till att
hyra in personal enligt Landström. Tiden från att det uppstår ett personalbehov och tills
tjänsten måste vara tillsatt är väldigt kort. Ofta rör det sig bara om några få dagar. Landström
anser att de inte har tid att rekrytera och att kostnaden blir för hög.

Att till exempel rekrytera en ny kontorsassistent är väldigt dyrt enligt Landström. Bara
annonskostnaden uppgår till minst 100 000 kronor. På en sådan annons räknar Landström
med ungefär 500 svar. Sedan tillkommer kostnaden för att göra urval och intervjuer av dessa.
Dessutom är upplärningstiden längre än vid inhyrning. ”Det finns även en viss osäkerhet om
vad för person som anställts, vilka kvalifikationer denne har”. Banverkets kostnad för en
kontorsassistent är cirka 23000 kronor i månaden. Detta bör ställas i relation till kostnaden för
en inhyrd kontorsassistent. Kostnaden för denne är 225 kronor i timmen och således 36000
kronor i månaden. Enligt Landström tar det ungefär elva månader innan merkostnaden för
rekryteringen har tjänats in. Eftersom de flesta personalinhyrningar Banverket gör varar från
en vecka upp till sex månader anser Landström att det är ekonomiskt lönsamt att hyra in
personal. Efter sex månader börjar dock facket protestera högljutt och anser att de ska
fastanställa någon istället.

Landström ser en stor fördel i att kunna byta ut personal. Detta var inget huvudmotiv, men det
har funnits med i bakhuvudet som en positiv aspekt när de valde att hyra in personal.
Banverket i Luleå har hittills aldrig behövt byta ut någon inhyrd. Han anser att
personaluthyrningsföretagen är duktiga på att hitta rätt person till uthyrningsuppdragen.
Landström tillägger dock att det är viktigt att avgränsa arbetsuppgifterna för den inhyrde. Om
de lägger in mer avancerade arbetsuppgifter än de som den inhyrde var avsedd att utföra stiger
priset direkt. Landström anser inte att personer som är inhyrda på kort tid kommer med nya
idéer och förslag på förändringar. ”Om en taxichaufför bara kör extra på helgerna bygger de
inte om sätet”, enligt Landström.

I dagsläget hyr Banverket personal med specialistkompetens mellan olika avdelningar, men
om uthyrningsföretagen kunde erbjuda denna specialistkompetens skulle inte Landström vara
främmande för att hyra in dessa från uthyrningsföretagen.
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Landström ansåg inte att modetrend var ett motiv till varför de valt att hyra in personal, utan
deras beslut vilar på rationellt övervägda motiv. Däremot så har han svårt att förstå företag
som väljer att hyra in personal på längre sikt än ett år. Enligt Landström så hade Banverket
troligtvis även hyrt in personal även om inte LAS hade funnits eftersom det viktigast motivet
för Banverket är att snabbt få någon person på plats.

4.3 INTERVJU MED PER FORSBERG AFFÄRSOMRÅDESCHEF
MANPOWER

Manpower i Luleå har 42 anställda. De saknar affärsidé men har en ”ledstjärna” istället, den
går ut på att ”Nisse” ska ge god nattsömn, handlingsfrihet och effektivitet genom att vara
personlig, pålitlig och kompetent. Manpowers verksamhet är uppdelade i följande
affärsområden, personaluthyrning, entreprenad, rekrytering och karriärplanering.
Karriärplanering innebär att om ett företag får över personal på grund av en omorganisering
tar Manpower över ansvaret för personalen. Manpower garanterar dessa nya arbeten eller
lämplig utbildning.

Manpower hyr mest ut personal till rutinmässiga arbetsuppgifter som till exempel callcenters
men de hyr även ut professionell personal som till exempel ekonomichefer och controllers.
Forsberg menar att de personer som hyrs ut är generalister, specialister väljer företagen att fast
anställa. Personaluthyrningsföretagen har en begränsad möjlighet att erbjuda specialister
eftersom de inte har råd att anställa dessa på grund av den relativt höga lönen och den
begränsade uppdragsmarknaden. I genomsnitt är ett uppdrag tre till fyra månader. Manpower
väljer att avstå från uppdrag som motsvarar mindre än en halvtidstjänst.

Huvudmotivet till inhyrning är enligt Forsberg att företagen har ett behov av att snabbt och
enkelt få mer personal av samma kompetens som redan finns i företaget. Forsberg illustrerade
detta med ett exempel, ”vet företagen om en julrush så är det vanligt att de ringer till ett
personaluthyrningsföretag istället för att rekrytera”. När ett företag väljer att hyra in
professionell kompetens handlar det ofta om längre uppdrag, till exempel ersätta en
ekonomichef som är föräldraledig.

Som alla andra företag i uthyrningsbranchen har även Manpower en hög personalomsättning.
Den genomsnittliga anställningstiden är 327 dagar, nio av tio får anställning hos någon av
kunderna. I dagsläget ser inte Manpower i Luleå detta som ett problem eftersom deras starka
varumärke lockar till sig många sökande. På sikt kommer dock detta att bli ett problem
eftersom det är kostsamt att hela tiden rekrytera personal enligt Forsberg.

Det är främst företag med stora konjunktursvängningar eller säsongsvariationer som hyr in
personal. Forsberg menar att det är dyrare att hyra in personal än att fast anställa men billigare
än övertid. Enligt Forsberg är det också en personalvårdande åtgärd att hyra in personal
eftersom det kan avlasta en hårt ansträngd personal. En annan positiv aspekt med inhyrd
personal är att den ofta höjer effektiviteten på den befintliga personalen eftersom de blir
konkurrensutsatta. Det är även lätt att byta ut personal för företag om de är missnöjda med
den inhyrde. Manpower har inte haft några problem mellan den inhyrda personalen och den
fastanställda personalen. På frågan om Forsberg tror att inhyrd personal försöker framställa
sig bättre än vad de egentligen är svarar han nej, ”kunden skulle snabbt upptäcka om vår
personal slarvar med sina arbetsuppgifter och sådant har vi inte råd med”.
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Forsberg anser inte att LAS påverkar uthyrningsmarknaden speciellt mycket. Vidare hävdar
Forsberg att det inte är vanligt att företag använder uthyrningsföretagen för att kringgå LAS.
Däremot är det mycket vanligt att företag använder sig av uthyrningsföretag för att kringgå
anställningsstopp. Enligt Forsberg ”rör en inhyrd person om i grytan” och kommer ofta med
förslag på förbättringar. De flesta företag är positiva till den sortens kritik och är ofta
intresserade av den inhyrdes synpunkter. Det är ovanligt att företag har en stor del av
personalen inhyrd, därför är risken för att förlora kompetens väldigt liten. Är det en duktig
person som är inhyrd och som företaget är rädd att förlora finns det alltid en möjlighet att
erbjuda denne fast anställning.

Forsberg anser inte att personaluthyrning är en modetrend utan att det kommit för att stanna.
Manpower i Luleå räknar med att på några års sikt vara Luleås största privata arbetsgivare.
Många företag är i ett initialt skede delvis irrationella. De tar ofta kontakt med
uthyrningsföretagen och hyr personal utan att ha tänkt igenom vilken typ av personal de
behöver och under hur lång tid. I regel blir uthyrningsuppdragen längre än företagen tänkt i ett
initialt skede. Det viktigaste motivet enligt Forsberg är att ”få tag i en person med rätt
kompetens snabbt och enkelt”.
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER

I detta kapitel har vi analyserat och dragit slutsatser utifrån de teoretiska studier vi gjort och
den empiri vi skapat genom personliga intervjuer. I analysen utgår vi från de i teorin
framarbetade motiven. Dessa motiv kommer vi sedan att analysera var för sig och göra en
jämförelseanalys mellan teori och empiri. I slutet av kapitlet sätter vi ihop motiven till en ny
sammanfattningsmodell där vi försöker belysa vilka motiv som är starka respektive svaga,
samt kompletterar med nya motiv som framkommit i den empiriska undersökningen. Vi
omarbetar även systemmodellen och lägger till de nya motiven.

Vi har inte kunnat kartlägga någon skillnad på drivkrafter mellan att hyra in personal till
rutinmässiga arbeten och professionella arbeten. Detta på grund av två orsaker, för det första
hyrs det mest in personal med rutinmässiga arbetsuppgifter och därför anser vi att vår
undersökning inte ger tillräckligt med underlag för att göra denna bedömning. För det andra är
de nytillkomna motiven lika viktiga oavsett om rutinmässig eller professionell personal hyrs
in. Vi väljer därför att inte behandla denna aspekt i detta kapitel.

5.1 KUNSKAPSMOTIVET

Enligt våra slutsatser utifrån  Sharpes (1997) resonemang  kan motivet till personalinhyrning
vara att företaget vill få tillgång till en individ med speciella färdigheter. Enligt Forsberg är
personalen som hyrs ut generalister och inte specialister. Emanuelsson, Hautala och Åberg
(1997) menar att det är viktigt att konkurrenskraften inte urholkas. Både Forsberg och
Sundberg menar att personer med specialistkunskaper är fastanställda i de större företagen
eftersom de vill knyta upp dessa personer för att undvika en urholkning av konkurrenskraften.
Det är främst större företag som hyr in personal, att små företag hyr in personal är ytterst
ovanligt enligt Forsberg och Sundberg. Om de små företagen väljer att hyra in personal är det
enligt Sundberg troligt att de kommer att efterfråga specialistkompetens. På grund av en låg
efterfrågan på specialkompetens så har uthyrningsföretagen inte knutit upp den kompetensen
till sina företag. Det blir en ond cirkel där företagen inte efterfrågar specialistkompetens
eftersom uthyrningsföretagen inte kan erbjuda den på grund av att marknaden är för liten.

Vi anser att inhyrning kan leda till högre personalomsättning. Dalin (1997), Levitt och March
(1988) hävdar att en hög personalomsättning försämrar det organisatoriska lärandet. Samtliga
intervjuade menar att det organisatoriska lärandet inte försämras av personalinhyrning främst
av två skäl. För det första är det ofta bara en marginell del av personalen som är inhyrd. För
det andra så har företagen alltid möjligheten att erbjuda den inhyrde fast anställning och
därigenom bevara personen inom företaget, vilket i sin tur leder till att personalomsättningen
blir lägre.

SLUTSATSER

Efter vår empiriska undersökning har det visat sig att kunskapsmotivet för närvarande inte är
något tydligt motiv till personalinhyrning eftersom företag i dag inte hyr in
specialistkompetens. Personalinhyrning verkar inte påverka det organisatoriska lärandet
nämnbart.
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5.2 RISK / OSÄKERHET

Simons (1999) hävdar att det är viktigt att tillsätta resurser i tid så att inte risken ökar i
företaget. När det uppstår ett akut personalbehov är det svårt att hinna göra noggranna
bakgrundsundersökningar av personalen och det kan vara svårt hitta personer med rätt
egenskaper. Vår slutsats utifrån Simons (1999) resonemang är att risken minskar med inhyrd
personal eftersom det är lätt att byta ut dessa. Samtliga intervjuade berättade att en inhyrd
person kunde sägas upp samma dag utan efterverkningar och att företagen upplevde detta som
en stor fördel.

Landström, Sundberg och Forsberg menade att en inhyrd person har lättare att upptäcka
ineffektivitet i arbetssätt och en ökad risk i företaget eftersom de kommer in utifrån och har
erfarenheter från liknande arbetsuppgifter i andra företag. Personal som är inhyrd på kortare
uppdrag framför inte sin kritik i samma utsträckning som personal med längre uppdrag. Ofta
är personkemin avgörande om den inhyrde kommer med konstruktiv kritik. Enligt Sundberg
och Forsberg är det vanligt att företag som hyr in frågar den inhyrde om förslag på
förbättringar. Simons (1999) menar att det är viktigt att en chef omger sig med personer som
vågar ifrågasätta och tala om risker.

Simons (1999), Dermer och Lucas (1986) menar att personal med stora förväntningar på sig
har en tendens att fuska för att uppnå de högt ställda kraven. Vi ansåg det troligt att det
ställdes högre krav på inhyrd personal. Detta visade sig stämma överens med vår empiriska
undersökning eftersom den inhyrde förväntas behöva en kortare inlärningsperiod än vad som
är normalt. Att de högt ställda förväntningarna på den inhyrde skulle leda till fusk ansåg inte
någon av respondenterna.

SLUTSATSER

Vår fördel under risk/osäkerhetsmotivet med att lätt kunna byta ut personal verkar hålla efter
vår empiriska undersökning. Vi anser att en inhyrd har lättare upptäcka ineffektivitet och ökad
risk än den ordinarie personalen eftersom de kommer utifrån och har erfarenhet från andra
företag. Det beror dock på personkemin mellan de anställda i inhyrningsföretaget och den
inhyrde hur mycket förändringsförslag som framkommer. Alla våra intervjuobjekt hävdade att
det inte hyrs in personal med specialistkompetens och att det därför inte är någon risk att
förlora dessa.

Vi tror att det är lättare att fuska för personal med professionella arbetsuppgifter jämfört med
personal med rutinmässiga arbetsuppgifter eftersom de löper en mindre risk att upptäckas.
Företag hyr mest in personal till rutinmässiga arbetsuppgifter och vi anser att det kan förklara
varför det verkar vara ovanligt med fusk bland inhyrd personal.

5.3 MODETREND

Borgert (1992) hävdar att det finns modetrender inom management och organisationer och att
företag kan få en positiv fördel av att vara med tidigt om det är en bra modetrend. Detta kan
enligt honom leda till att företag anammar en modetrend utan att utvärdera om det passar sitt
företag, företagen fattar kanske ett irrationellt beslut. Sundberg anser att fenomenet
personalinhyrning delvis är en modetrend och att det därför är många företag som i dagsläget



-ANALYS OCH SLUTSATSER-

25

överväger att hyra in personal. Själva beslutet att hyra in personal påverkas dock inte av att
det är en modetrend enligt Sundberg. Trots att personalinhyrning är en modetrend så tror hon
att det kommit för att stanna.

Forsberg anser däremot inte att personalinhyrning är en modetrend utan att det kommit för att
stanna. Många företag tar dock enligt Forsberg kontakt med uthyrningsföretag och hyr
personal utan att ha tänkt igenom vilken typ av personal de behöver eller under hur lång tid.
Forsberg menar att många företag i ett initialt skede är irrationella när de beslutar att hyra in
personal. Landström ansåg inte att deras beslut att hyra in personal hade något med modetrend
att göra utan att deras beslut byggde på rationellt övervägda alternativ. Han hade däremot
svårt att förstå företag som valt att hyra in personal på längre sikt än ett år.

Det går att se spår av mode när det gäller att hyra in personal eftersom många företag ringer
till uthyrningsföretagen och ställer frågor utan att ha tänkt igenom vad det egentligen är för
personer de behöver. När det väl gäller själva beslutet att hyra in personal verkar företagen
vara mer rationella. Enligt Brunsson (1982) är det bra om besluten fattas på rationella
grunder. Ingen av respondenterna tyckte dock att modetrend var något huvudsakligt motiv
utan att det endast hade en mycket liten betydelse för företag som beslutar att hyra in
personal.

SLUTSATSER

Motivet modetrend verkar inte ha någon betydelse, eller mycket liten betydelse för företagens
beslut att hyra in personal. Vid den initiala kontakten med uthyrningsföretagen kan vi dock
spåra att motivet haft en större betydelse. Vi väljer därför att ge detta motiv mindre vikt i vår
modell. Detta motivs för och nackdel ser vi ingen anledning att ändra eftersom det inte
framkommit något i empirin som pekar på att detta inte skulle stämma.

5.4 FLEXIBILITET

Samtliga respondenter menar att de flesta företag som hyr in personal befinner sig i en
föränderlig omgivning. Överhuvudtaget menar de att personalinhyrning passar bättre in i dag
än för ett par år sedan, eftersom allting går fortare och företagen måste anpassa sig allt
snabbare till nya förutsättningar. Utifrån Hedberg och Jönssons (1978) resonemang anser vi
att inhyrd personal bör kunna fungera som destabilisatorer, och att dessa främst ska användas
i föränderliga omgivningar. Både Sundberg och Forsberg ansåg att inhyrd personal ofta kom
in och ”rörde om i grytan” hos företagen. Landström däremot ansåg inte att den inhyrde
personalen kom med särskilt mycket idéer, utan såg de mest som ”lydiga redskap som utförde
sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Det råder delade meningar bland de tillfrågade huruvida den inhyrde kan betraktas som en
destabilisator. Om den inhyrde är att betrakta som en destabilisator eller ej verkar bero på den
inhyrde personens egenskaper och hur kulturen ser ut i det inhyrande företaget. Båda
representanterna från uthyrningsföretagen ansåg dock att en inhyrd person bör kunna fungera
som destabilisator och att detta skulle vara en positiv aspekt i de flesta fall. Eftersom både
Sundberg och Forsberg har erfarenhet från en mängd uthyrningsuppdrag anser vi att deras
åsikt bör väga tyngre än Landströms.
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Ett av de absolut vanligaste motivet till att hyra in personal var enligt Sundberg att ersätta
någon som blivit sjuk eller att få förstärkning vid tillfälliga arbetstoppar. Det var inte ovanligt
att dessa arbetstoppar berodde på säsongsvariationer. Huvudmotivet var enligt Forsberg att
företagen var i behov av att snabbt och enkelt få mer personal av samma kompetens som
redan finns i företaget. Vidare berättade Forsberg att det främst var företag som upplevde
stora konjunktursvängningar eller hade stora säsongsvariationer som hyrde in personal.
Landström berättade att Banverket har en minimibemanning och att det leder till att de så fort
de får någon oförutsedd arbetsuppgift eller att någon blir sjuk, uppstår ett akut personalbehov
som snabbt måste fyllas. Det är lätt att säga upp en person som är inhyrd, Banverket som hyr
in personal av både Manpower och Olsten kan ringa och säga upp kontraktet samma dag utan
att det kostar dem något.

Utifrån Hansson och Nilssons (1994) resonemang om fasta och rörliga kostnader drog vi en
parallell till fast anställd och inhyrd personal. Vi ansåg att inhyrd personal kunde liknas med
en rörlig kostnad som lätt kan anpassas och bytas ut. En fast anställd går närmast att liknas
med en fast kostnad på grund av de stela anställningsregler som Sverige har. Det verkar vara
så att företag ser inhyrd personal mer som en rörlig kostnad som de snabbt skaffar när ett
behov uppstår och lika fort gör sig av med när detta behov försvinner. Detta behov som
uppstår hos företag härstammar ofta från säsongsvariationer.

När det gäller personalinhyrning finns det enligt de intervjuade inte någon risk att unik
kompetens ska förloras eftersom de som hyrs in inte har unik kompetens, företaget har även
en möjlighet att erbjuda den inhyrde fast anställning. I vissa fall väljer företag att lägga ut en
hel avdelning på entreprenad för att istället kunna koncentrera sin energi på
kärnverksamheten. Både Manpower och Olsten har tagit hand om sådana avdelningar men
kallar det då för entreprenad. Enligt Sundberg finns det en risk för företagen att vid sådan
entreprenad  förlora all kompetens för att sköta avdelningen till personaluthyrningsföretaget.
Detta leder till att företagen blir väldigt beroende av personaluthyrningsföretaget.

Ylinenpää (1997) menar att det är viktigt för företag att fylla det kapacitetsgap som kan
uppstå i företag. Enligt Ylinenpää (1997) är kapacitet att erhålla de produktionsresurser som
krävs, och personal är att betrakta som en produktionsresurs. I SOU (1997:58) hävdas det att
personal hyrs in för att täcka luckor som uppstår när ordinarie personal blir sjuk eller av andra
orsaker ej kan komma till sitt arbete. Vidare står det i SOU (1997:58) att Sveriges regler om
tjänstledighet och föräldraledighet alltid kommer att skapa ett kapacitetsgap som
uthyrningsföretagen kan fylla. Samtliga intervjuade angav att en viktig orsak till att hyra in
personal var att snabbt och enkelt få en till person av samma kompetens som redan finns i
företaget. Vi anser att de då främst menar kapacitet även om de inte använt just det ordet,
undantaget Sundberg.

SLUTSATSER

Vi anser att den inhyrde i många fall är att betrakta som en destabilisator som kommer in och
rör om i företag och att detta bör ses som någonting positivt.

Flexibilitet verkar vara ett starkt motiv till att hyra in personal eftersom företagen ofta är ute
efter att anpassa sin personalstyrka efter säsongsvariationer eller arbetstoppar som
härstammar ur konjunktursvängningar. Det är lätt för företagen att säga upp ett
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inhyrningskontrakt och det gör det ännu lättare att anpassa personalstyrkan med hjälp av
inhyrda personer.

Vår framtagna nackdel med motivet flexibilitet verkar ha liten betydelse i vår empiriska
undersökning. Hyr företaget däremot in en hel avdelning finns en risk att kompetens
försvinner från företaget. Nu är vi dock i gränszonen till outsourcing och detta är något som
personaluthyrningsföretagen inte kallar för personaluthyrning utan för entreprenad. Vi anser
dock att detta även går att betrakta som personalinhyrning och väljer därför att formulera om
vår framtagna nackdel till motivet flexibilitet till: Om företag väljer att hyra in stor del av
personalen, eller hel avdelning finns en risk att kompetens kan gå förlorad från företaget.

Efter att ha genomfört vår empiriska undersökning verkar de viktigaste motivet till att hyra in
personal vara att företagen saknar kapacitet. Enligt vad Ylinenpää (1997) säger så är det
viktigt att företagen snabbt kan fylla de kapacitetsgap som uppstår, detta leder enligt vår
mening till att många företag väljer att hyra in personal när ett kapacitetsgap uppstår. SOU
(1997:58) stödjer även detta påstående. Vi hade tidigare valt att endast lägga kapacitet som ett
undermotiv under vårt motiv flexibilitet men väljer efter genomförd undersökning att lyfta
upp detta som ett eget motiv. Vi väljer att kalla detta motiv för, snabbt och enkelt fylla ett
kapacitetsgap. Fördelen med detta motiv är i första hand att företaget kan snabbt och enkelt
anställa och avskeda personal. Med detta motiv ser vi inga nackdelar.

5.5 TRANSAKTIONSKOSTNADSMOTIVET

Enligt transaktionskostnadsteorin framtagen av Williamson (1975) måste kostnaden för
inhyrning understiga den totala kostnaden inklusive transaktionskostnaden för att det ska bli
lönsamt att hyra in personal. I vår empiriska undersökning har det visat sig att det på kort sikt
kan var lönsamt att hyra in personal. Landström menar att när det gäller kortare anställningar
och olika typer av projekt där anställningstiden på förhand är bestämd är det alltid ekonomiskt
försvarbart att hyra in personal. Företag som hyr in personal belastas  inte med kostnader för
annonsering, rekrytering och personaladministration. Vidare hävdar Landström att det finns
ytterligare fördelar med inhyrning, till exempel att företaget inte har något arbetsgivaransvar
och inte heller har någon anställningsplikt att fastanställa, vilket företaget normalt har när
någon har varit anställd i mer än sex månader.

När företag väljer att hyra in personal på lång sikt är det däremot mer tveksamt om det är
ekonomiskt lönsamt. Enligt Sundberg finns det ändå företag som väljer att hyra in hela
underavdelningar så kallad entreprenad, eftersom de vill koncentrera sig på
kärnverksamheten. För att detta ska vara ekonomiskt motiverat måste det mervärde som
företaget erhåller genom att endast koncentrera sig på kärnverksamheten överstiga den
merkostnad som uppkommer av att hyra in personalen till underavdelningen.

SLUTSATSER

Vår empiriska undersökning visar entydigt att det är ekonomiskt fördelaktigt att hyra in
personal på kort sikt. Även om företaget på sikt tänker anställa den inhyrde är det ofta
billigare att använda sig av ett uthyrningsföretag i det  initiala skedet. Om personal inhyrning
är lönsamt på längre sikt är för oss svårt att säga. Det som blir avgörande är om det mervärde
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som företaget erhåller genom att bara koncentrera sig på kärnverksamheten överstiger den
merkostnad som uppkommer på grund personalinhyrningen.

5.6 NYTILLKOMNA MOTIV

Under vår empiriska undersökning framkom det ett antal orsaker till att hyra in personal som
vi inte tänkt på. Vi tänkte ta upp dessa som nytillkomna motiv.

I större företag är det ganska vanligt att ledningen för företaget inför ett såkallat
anställningsstopp. Det kan innebära att vissa kontor som har en hög arbetsbelastning inte har
någon möjlighet att nyanställa. Ett alternativ för dessa har enligt Forsberg och Sundberg blivit
att hyra in personal för att kringgå ett utfärdat anställningsstopp. Vidare hävdar Sundberg att
företag kan hyra in personal för att kringgå de lagliga kraven på intern rekrytering och de
slipper att vidareutbilda sin personal för nya arbetsuppgifter.

Forsberg och Sundberg hävdar att många företag ofta hyr in personal i syfte att anställa dem
senare. Vidare menar Forsberg och Sundberg att genom att hyra in först får företagen en
obegränsad möjlighet till provanställning eftersom de kan välja att när som helst byta ut den
inhyrde om de anser att denne inte passar. Företagen kan även hyra in under obegränsad tid
och kan således prova personen i längre tid än sex månader samtidigt som möjligheten att
säga upp denne utan konsekvenser kvarstår. Vid inhyrning är det en stor fördel att företagen
inte behöver betala rekryteringskostnader i form av annonser och administrativt arbete
hävdade samtliga intervjuade. Landström på Banverket har dock varit med om att de erbjudit
en inhyrd person fast arbete men att denne tackat nej. Enligt Forsberg och Sundberg finns det
en möjlighet att använda sig av detta tillvägagångssätt oavsett om det gäller rutinmässiga eller
professionella arbetsuppgifter. Att detta motiv förekommer relativt frekvent kan delvis
förklara varför personalomsättningen är så hög i uthyrningsbranschen och varför nio av tio
som slutar börjar åt det företag de nyss varit uthyrda åt.

Kapacitet har vi redan diskuterat när vi analyserade motivet flexibilitet och kom fram till att
det borde lyftas fram som ett eget motiv.

SLUTSATSER

Motivet att hyra in personal för att kringgå ett utfärdat anställningsstopp är ett så pass
betydelsefullt motiv att vi väljer att lägga det som ett eget motiv i vår modell. Vi kallar detta
motiv för att kringgå anställningsstopp. Fördelen med detta motiv är att det inhyrande
företaget kan öka kapaciteten utan att bryta mot anställningsstoppet. En annan fördel är att
företaget slipper att vidareutbilda egna personalen för andra arbetsuppgifter. Vi kan inte se
några nackdelar med detta motiv.

Vi anser att motivet att hyra in för att senare anställa bör läggas in i vår figur eftersom de
verkar vara ett vanligt förekommande och viktigt motiv. Fördelarna med detta motiv anser vi
är att det erbjuder obegränsade möjligheter till provanställning och att företagen slipper
rekryteringskostnader. Det har dock framkommit en allvarlig nackdel med detta motiv och det
är att det finns risk att den inhyrde tackar nej till erbjudet fast arbete i det inhyrande
företaget.
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5.7 OMARBETADE SAMMANFATTNINGSMODELLER

Fördelar Motiv Nackdelar

• Företaget kan snabbt och
enkelt anställa och
avskeda personal.

Snabbt och
enkelt fylla ett
kapacitetsgap

• ?

• Inhyrd personal går att
likställa med rörlig kostnad
som det är lätt att byta ut.

• Kan fungera som
destabilisatorer i en
föränderlig omvärld.

Flexibilitet
• Om företag väljer att hyra

in stor del av personalen,
eller hel avdelning finns en
risk att kompetens kan gå
förlorad från företaget.

• Vid kortsiktiga kapacitetsgap
är det motiverat att hyra in
personal, företagen slipper
själva ödsla tid på hitta rätt
person.

Transaktions-
kostnadsmotivet

• Att hyra in personal på lång
sikt blir dyrt för företaget.

• Det inhyrande företaget kan
öka kapaciteten utan att bryta
mot anställningsstoppet.

• Företaget slipper att
vidareutbilda egna personalen
för andra arbetsuppgifter.

Kringgå
anställningsstopp• ?

• Lättare att byta ut personen om fel
anställs.

• Inhyrd personal har lättare att se en
ökad riskexponering i företaget.

Risk/osäkerhet
• Stor osäkerhet att ha en stor del av

välutbildade personalen inhyrd.
• Inhyrd personal försöker framställa

sig själva effektivare än vad de
egentligen är.

• Erbjuder obegränsade möjligheter till
provanställning.

• Slipper rekryteringskostnader.
Hyra in för att senare

anställa

• Finns risk att den inhyrde tackar nej
till erbjudet fast arbete i det
inhyrande företaget.

• Är det en bra modetrend så får företaget en
konkurrensfördel av att vara med tidigt. Modetrend

• Företaget hoppar på en modetrend utan att
utvärdera om det passar sitt företag.

• Företaget får tillgång till specialistkunskaper som inte finns i
företaget. Kunskapsmotivet

• Personer med unik kompetens kan lätt förloras.
• Eventuellt kan företaget få problem med det

organisatoriska lärandet.

Figur 5.1 Omarbetad översiktsmodell

I den omarbetade sammanfattningsmodellen har vi försökt visa vilka motiv till
personalinhyrning som enligt vår undersökning är större respektive mindre. Vi har även
försökt visa på de viktigaste för- och nackdelarna med varje motiv. Däremot har vi inte
kunnat kartlägga någon skillnad på drivkrafterna mellan att hyra in personal till rutinmässiga
arbeten och professionella arbeten. Vi väljer därför att inte ta med denna aspekt i vår
omarbetade sammanfattningsmodell.
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5.8 UTVECKLAD SYSTEMMODELL

Figur 5.2 Utvecklad systemmodell

I modellen ovan har vi försökt att vidareutveckla den systemmodell som återfinns i
teorikapitlet genom att lägga till de nya motiven till personalinhyrning. Ur motivet flexibilitet
valde vi att lyfta ut kapacitet till ett eget motiv vilket vi har valt att benämna, snabbt och
enkelt fylla ett kapacitetsgap. Det går fortfarande att koppla ihop motivet, snabbt och enkelt
fylla ett kapacitetsgap med flexibilitet eftersom motivets fördel, företaget kan snabbt och
enkelt anställa och avskeda personal har en nära koppling med flexibilitetsmotivet. Det andra
nya motivet att hyra in för att senare anställa hör samman med transaktionskostnadsmotivet
eftersom företaget vid inhyrning undkommer vissa rekryteringskostnader. Motivet har även
anknytning till risk/osäkerhetsmotivet därför att dess fördel, att företaget erbjuds obegränsade
möjligheter till provanställning leder till en minskad risk. Även nackdelen, att det finns en risk
att den inhyrde tackar nej till erbjudet fast arbete i det inhyrande företaget har en nära
koppling till risk/osäkerhetsmotivet eftersom det ökar osäkerheten i det inhyrande företaget.
Det tredje nya motivet kringgå anställningsstopp har en koppling till motivet snabbt och
enkelt fylla ett kapacitetsgap eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att kringgå
problematiken med ett anställningsstopp. Vi anser även att motivet har en koppling till
flexibilitetsmotivet eftersom ett företag som är i behov av personal blir mer flexibelt genom
att kringgå anställningsstopp.

Hyra in för att
senare anställa

Snabbt och
enkelt fylla ett
kapacitetsgap Kringgå

anställnings-
 stopp

Modetrend

Transaktions-
kostnadFlexibilitet

Risk/osäkerhetKunskap
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5.9 AVSLUTANDE KOMMENTAR OCH FÖRSLAG TILL VIDARE
STUDIER

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera drivkrafter bakom personalinhyrning, samt
kartlägga eventuella skillnader i drivkrafter mellan rutinmässiga- och professionella arbeten.
Vi har även försökt att kritiskt granska dessa motiv och belysa dess för- och nackdelar. I
empiridelen sker en beskrivning av de olika företagen och vilka drivkrafter de anser var
viktiga. I vår analys har vi försökt att gradera vilka motiv som vi anser vara mer eller mindre
vanliga (starka). Sedan dras slutsatser utifrån detta material. I och med detta anser vi att vi
uppfyllt vårt syfte

Ett förslag på vidare studier är att undersöka huruvida det är vanligt att företag som har
anställningsstopp eller som känner sig hindrade av LAS använder personalinhyrning för att
kringgå gällande lagstiftning. En sådan studie skulle kunna påvisa huruvida
arbetsmarknadslagstiftningen är för stel för att Sverige ska kunna ha en effektiv
arbetsmarknad. Våra framarbetade motiv ska även kunna ligga till grund för vidare studier,
främst en surveyundersökning där det skulle vara möjligt att dra generella slutsatser.
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BILAGA 1

INTERVJUGUIDE

1. Hur många anställda har Ni?
- Omsättning?
- Affärsidé?
- Strategi?

2. Hur stor del av er personal hyr Ni in?
- Vilken slags kompetens har dessa personer?

3. Varför har ni valt att hyra in delar av personalen?
- Vilka var era motiv?
- Hur resonerade Ni när Ni beslutade att hyra in personal?
- Var det ett alternativ till övertid eller nyanställning?
- Från vilket företag hyr Ni in er personal?
- Hur kom Ni i kontakt med uthyrningsföretaget?
- Under hur långa tidsperioder brukar Ni hyra in personal?

4. Vi anser att flexibilitet kan vara ett motiv.
- Anser Ni att företaget befinner sig i en stabil eller föränderlig omgivning?
- Var det för att anpassa personalstyrkan efter konjunktursvängningar?
- Har Ni tänkt på riskerna med att kompetens lätt kan försvinna från företaget?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?

5. Kunskapsmotivet
- Var att få tillgång till specialistkunskaper ett motiv till varför Ni valde att hyra in

personal?
- Hur anser Ni att samarbetet mellan den befintliga och den inhyrda personalen fungerar?
- Är det någon skillnad vad avser inskolning mellan inhyrd personal och nyanställd, ställs

det andra krav?
- Hur tror Ni att det organisatoriska lärandet påverkas?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?

6. Risk/osäkerhet
- Var möjligheten att lätt kunna byta ut personal ett motiv?
-  Tror Ni att en inhyrd person har lättare att upptäcka en ökad riskexponering i företaget?
- Anser Ni att det är en osäkerhetsaspekt att ha en stor del av personalen inhyrd?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?
- Tror Ni att inhyrd personal försöker framställa sig effektivare än vad de egentligen är?

7. Modetrend
- Hur gick beslutsprocessen till när Ni valde att hyra in personal?
- Anser Ni att personalinhyrning är en modetrend eller tror Ni att detta fenomen har kommit

för att stanna?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?
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8. Ekonomiska motivet
- Hur har Ni räknat när Ni kom fram till att det var billigare att hyra in personal?
- Har det någon betydelse sett från det ekonomiska perspektivet om personalen hyrs in på

kort eller lång sikt?
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INTERVJUGUIDE

1. Hur många anställda har Ni?
- Omsättning?
- Affärsidé?
- Strategi?

2. Hur många personer hyr Ni ut?
- Vilken slags kompetens har dessa personer?

3. Varför tror Ni att era kunder väljer att hyra in personal?
- Vilka motiv har era kunder?
- Hur resonerade de när de beslutade att hyra in personal?
- Var det ett alternativ till övertid eller nyanställning?
- Hur kommer era kunder i  kontakt med er?
- Under hur långa tidsperioder brukar era kunder hyra in personal?

4. Tror Ni att LAS (lagen om anställningsskydd) har påverkat Er utveckling på
marknaden?

5. Vi anser att flexibilitet kan vara ett motiv.
- Anser Ni att företaget befinner sig i en stabil eller föränderlig omgivning?
- Var det för att anpassa personalstyrkan efter konjunktursvängningar?
- Har Ni tänkt på riskerna med att kompetens lätt kan försvinna från företaget?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?

6. Kunskapsmotivet
- Var att få tillgång till specialistkunskaper ett motiv till varför Ni valde att hyra in

personal?
- Hur anser Ni att samarbetet mellan den befintliga och den inhyrda personalen fungerar?
- Är det någon skillnad vad avser inskolning mellan inhyrd personal och nyanställd, ställs

det andra krav?
- Hur tror Ni att det organisatoriska lärandet påverkas?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?

7. Risk/osäkerhet
- Var möjligheten att lätt kunna byta ut personal ett motiv?
-  Tror Ni att en inhyrd person har lättare att upptäcka en ökad riskexponering i företaget?
- Anser Ni att det är en osäkerhetsaspekt att ha en stor del av personalen inhyrd?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?

8. Modetrend
- Hur gick beslutsprocessen till när Ni valde att hyra in personal?
- Anser Ni att personalinhyrning är en modetrend eller tror Ni att detta fenomen har kommit

för att stanna?
- Andra positiva /negativa aspekter med detta motiv?
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9. Ekonomiska motivet
- Hur tror Ni att företagen räknat när de kom fram till att det var billigare att hyra in

personal?
- Har det någon betydelse sett från det ekonomiska perspektivet om personalen hyrs in på

kort eller lång sikt?

10. Tror Ni att motiven hänger ihop?


