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Abstract 

The purpose of this paper is to identify the organizational and economic consequences of hiring 

nurses from staffing companies, in healthcare. Furthermore, the purpose is to compare the 

consequences that is connected with hiring nurses, with the consequences of an alternative 

staffing strategy, in form of an internal staffing-bank. 

The essay is based on a qualitative research method, with five interviews constituting the 

empirical aspect of the work. Respondents consist of two unit managers in municipal health 

care and three legitimate nurses with similar tasks, but with different forms of employment. 

The empirical part of the study describes the role of the heads and nurses in each municipality, 

where the managers give their views on the use, motivation and consequences of each staffing 

strategy. The three interviewed nurses give their views on working conditions, tasks, work 

routines, group dynamics and commitment to work. 

The conclusions describe how hired nurses can adversely affect the group dynamics and quality 

continuity through, for example, different working methods and less labor commitment. The 

hourly cost of a agency nurse paid by the municipality surveyed is an average of 94procent 

higher than what a municipal nurse costs. The positive aspects are that staff leasing results in 

the stabilization of the workforce, and reduces recruitment and termination processes. Worth 

mentioning is that other localized costs are difficult to calculate, as cost estimates of, for 

example, learning and invoice management require time measurements. 

The alternative staffing strategy in the form of an internal staffing-bank proved to have a less 

negative impact on the organization and its employees. In addition, positive economic 

consequences were found, in the form of a lower hourly cost, compared to a hired nurse. 

 

Keywords: Hired consultant, staffing company, group dynamics, care continuity, costs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Begreppsförklaring 

Bemanningsföretag 

Ett företaget som hyr ut personal till andra organisationer mot betalning. 

Bemanningspool 

En uppdelning av organisationens personal, innehållande deltidsanställda som tas in vid 

behov.  

Gruppdynamik 

Med gruppdynamik menas den sammansvetsning som en arbetsgrupp har på en arbetsplats.  

Konsult/Inhyrd personal 

Personal som jobbar inom organisationen men som har en annan arbetsgivare än den som 

arbetsplatsen står för. Betalningen för tjänsten sker genom fakturering från företaget som hyrt 

ut medarbetare, för de timmarna som den inhyrde jobbar. 

Kravspecifikation  

De egenskaper och erfarenheter som en arbetsgivare kräver från en anställd. 

Kundföretag 

Företag som hyr in personal kallas ur bemanningsföretagets perspektiv för kundföretag. 

Ordinarie personal 

Personal som i uppsatsen syftar på både tillsvidare- och timanställda inom kundföretaget. 

Personalinhyrning 

Med personalinhyrning menas att ett kundföretag använder sig utav en tillfällig arbetskraft 

som hyrs in från en intern bemanningspool eller externt bemanningsföretag. 

Strukturell empowerment 

Ett mått på arbetsmiljön som visar på hur olika organisatoriska faktorer kan förbättra 

effektiviteten på arbetsplatsen. 
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1 Inledning 

I den inledande delen av uppsatsen introduceras läsaren till studiens ämnesområde. Detta sker 

genom en redogörelse av ämnets bakgrund som följs upp av en diskussion kring 

problemområdet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för uppsatsens syfte, forskningsfrågor 

och avgränsning. 

1.1 Problembakgrund 

Sjukvården i Sverige finns både i den privata och offentliga sektorn där målsättningen mellan 

organisationerna kan skilja sig åt. Anledningen till att dessa sektorer skiljer sig är att de har 

olika intressen gällande verksamheten. Den offentliga sektorn måste ta hänsyn till en bredare 

uppsättning av värderingar och mål, till skillnad från sjukvården inom den privata sektorn där 

verksamheten har som mål att ge ägarna avkastning.1 

Den kommunala sjukvården i Sverige ingår i kommunernas obligatoriska uppgifter, alltså 

måste kommunerna sköta en hälso- och sjukvård som uppnår de krav som staten ställer på 

dessa.2 I Sverige har kommuner under en lång tid haft en självstyrelse där kommunerna kan 

utifrån sina behov anpassa sina verksamhetsområden men med hänsyn till den givna budgeten.3 

Staten införde balanskravet år 2000 som innebär att kommunerna måste ha intäkter som 

överstiger deras kostnader. Detta ställer krav på att kommuner arbetar kostnadseffektivt inom 

samtliga verksamhetsområden. Ytterligare ett krav är att sjukvården måste uppnå en kvalitativ 

vård.4 

”2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den 

utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.” 5  

Den svenska sjukvården har stött på problem när det kommer till att bemanna organisationer 

med adekvat antal anställda som innehar den rätta kompetensen. I Statistiska Centralbyråns 

(SCB) undersökning visade det sig att 76 procent av Sveriges arbetsgivare inom sjukvården 

ansåg att de hade brist på personal både inom de nyexaminerade och de yrkeserfarna 

grupperna.6 Det framkom även att hela 93 procent av arbetsgivarna upplevde brist på 

                                                
1 Tom Christensen m.fl (2005) 
2 Sveriges Kommuner och Landsting (2017-03-10) 
3 Regeringen (2017-03-12) 
4 Ibid 
5 SFS 1982:763  
6 Scb.se (A) (2017-03-20) 



2 
 

sjuksköterskor med specialisering.7  

När det uppstår brister i arbetsstyrkan på grund av att sjuksköterskor förflyttar sina 

anställningar från offentliga vårdplatser till en extern arbetsgivare skapas en lucka. Detta måste 

vårdplatserna ta hänsyn till och åtgärda för att behålla kontinuiteten i organisationen.8 För att 

fylla upp den tomma arbetsplatsen måste vårdplatsen, om inget annat alternativ är möjligt, hyra 

in personal från en extern arbetsgivare. Det skapas på så sätt ett beroendeförhållande till 

bemanningsföretagen som leder till organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för 

vårdplatserna.9 

I en annan undersökning av SCB presenteras det en statistisk beräkning av arbetsmarknaden 

för sjukvården, där det år 2020 spås en brist på arbetskraft inom majoriteten av vårdens 

yrkesgrupper.10  Nämnda beräkningar visar på att det kommer finnas 120 000 sjuksköterskor 

som kommer möta en efterfrågan på 150 000 vilket är ett underskott på 30 000 sjuksköterskor. 

Detta innebär att antalet sjuksköterskor inte kommer uppnå marknadsbehovet. Enligt 

prognosen kommer vård- och omsorgstjänsterna att omfattas av en personalbrist uppemot cirka 

40 procent fram till år 2035, vilket motsvarar cirka 160 000 personer. 11 

I drygt 20 år har möjligheten att hyra in personal funnits både för offentliga och privata sektorn 

i Sverige. Bemanningsföretag förser kundföretagen med sina konsulter och erbjuder tjänster 

som rekrytering, konsulting och administrativt arbete mot betalning från kundföretaget.  I olika 

utsträckningar har personal från diverse bemanningsföretag använts flitigt sedan avregleringen 

av arbetsförmedlingsmonopolet 1993.12 Den inhyrda konsulten är anställd hos ett 

bemanningsföretag men utför sitt arbete på olika kundföretag.13 Bemanningsbranschen kom 

                                                
7 Ibid 
8 Rispel & Moorman (2015) 
9 McKenna m.fl. (2011)  
10 Scb.se (B) (2017-03-20)  
11 Ibid 
12 Olofsdotter (2008) 
13 Storrie (2003)  
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till eftersom det krävdes effektivare lösningar på bland annat personalbrist.14 

Anledningen till att personal väljer en anställning via ett bemanningsföretag beskrivs som en 

fördel för konsulten både ekonomiskt, där högre löner utbetalas, och psykologiskt, där deras 

arbetsschema kan anpassas efter personens behov.15 Lönen för en bemanningsanställd beräknas 

som ett genomsnitt på alla löner inom avdelningen, vilket leder till att en nyexaminerad anställd 

hos bemanningsföretaget kan ha högre lön än en anställd i kundföretaget med en lång 

erfarenhet.16  

Enligt en undersökning av Socialstyrelsen framgår det att andelen sjuksköterskor per 100 000 

invånare har minskat under de senaste åren17. Detta har lett till att sjuksköterskor har blivit allt 

mer medvetna om sitt marknadsvärde18 och har gett sjuksköterskorna en möjlighet att välja sin 

anställning efter vad de anser vara bäst för deras individuella situation.19 Men denna 

valmöjlighet har lett till problematik för vården. Att kvoten sjuksköterskor har minskat gör det 

svårt för vårdplatser att hitta rätt personal, som förvärras med den alternativa anställningen. 20 

En undersökning av Tjänstemännens centralorganisation (TCO) studerade anledningar till 

varför man hyr in personal inom privat- och offentlig sektor. Undersökningen visar att cirka 80 

procent av de frågade inom den offentliga sektorn ansåg att anledningen till inhyrningen var 

strävan efter stabilitet, medan den privata sektorn prioriterar flexibilitet i arbetsstyrkan.21 För 

att uppnå en stabilitet måste kvoten av arbetskraft vara jämn i förhållande till efterfrågan, något 

som på grund av den rådande bristen på arbetskraft är svår att uppnå. Kommunerna måste i 

många fall ta hjälp av externa bemanningsföretag för att uppnå en sådan stabilitet, något som 

leder till olika konsekvenser för organisationen. 

                                                
14 Bates (2013) 
15 Hoque och Kirkpatrick (2006) 
16 Håkansson och Isodorsson (2016)  
17 Socialstyrelsen.se (2017-04-04) 
18 Hoque & Kirkpatrick (2006)  
19 Olofsdotter (2008)  
20 Hoque & Kirkpatrick (2006) 
21 McKenna (2011)  
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare studier om inhyrning av personal från bemanningsföretag fokuserar primärt på olika 

negativa organisatoriska konsekvenser, samt belyser de positiva och ekonomiska i mindre 

utsträckning.22 Problematiken grundar sig i det minskade utbudet av sjuksköterskor,23 den 

ökade medvetenhet om deras marknadsvärde24 och den alternativa anställningen som erbjuds.25  

Denna bemanningsstrategi påverkar inte endast organisationer, teorin påpekar även att dess 

personal påverkas.26 Augustsson och Olofsdotter går in djupare på de organisatoriska 

konsekvenserna, där bland annat konsultens roll inom kundföretaget beskrivs som en outsider 

med förklaringen att den inhyrde inte kommer in i organisationen som en ordinarie anställd 

gör.27 Detta resonemang stärks av Kantelius forskning som går in på samma spår som 

Augustsson och Olofsdotter, men tar med modellen kärna-periferi som beskriver konsulten 

som utbytbar personal det inte satsas resurser på.28 Det framkommer även att organisationer 

inte har med denna typ av arbetskraft i sina långsiktiga planeringar vilket leder till en mindre, 

och i många fall ingen, satsning i form av utbildningar och kurser.29 Vidare beskrivs det hur 

makt- och statusskillnader kan uppstå när långtidsanställda ska hantera nykomlingar i en grupp 

som i vissa fall kan få högre lön än den ordinarie personalen, för samma arbetsuppgifter.30  

Kanters teori baseras på att information i sig är en struktur som innebär att de anställda får 

tillgång till olika informationer om organisatoriska ändringar, sakkunskap, och tekniska 

system, som behövs för att arbeta effektivt.31 Detta är något som brister vid inhyrning av 

sjuksköterskor och leder till en försämrad arbetsmiljö och arbetsförhållande.32 Detta styrker   

                                                
22 Håkansson & Isodorsson (2016), Olofsdotter (2008), Bergström-Levander & Hörnsten (2002) (2002)  
23 Socialstyrelsen.se (2017-03-10) 
24 Hoque & Kirkpatrick  (2006) 
25 Ibid 
26 Håkansson & Isodorsson (2016), Augustsson & Olofsdotter (2008), Kirkpatrick & Hoque (2006),  
Hayes m. fl. (2012)  
27 Augustsson & Olofsdotter (2008)  
28 Kantelius (2010) 
29 Ibid 
30 Augustsson & Olofsdotter (2008)  
31 Kanter (1990) 
32 Augustsson & Olofsdotter (2008)  
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Hurst och Smith med sin forskning ”Temporary nursing staff- quality and cost issues” som 

visar att det finns kommunikativa problem mellan fast anställda och inhyrda sjuksköterskor. 

De menar på att den begränsade informationen som den inhyrda får ta del av leder till en 

minskad produktivitet och leder i sin tur till en ineffektiv organisation.33  

Annan forskning tar upp den ökade risken för en organisatorisk komplexitet och att 

organisationens kunskapsbas kan bli rubbad vid inhyrning av personal då arbetsstyrkan kan bli 

allt för differentierad.34 Det finns en paradoxal syn på denna bemanningsstrategi och tittar man 

på sambandet mellan dessa studier kan man se att inhyrning av personal leder till en försämrad 

arbetsmiljö och arbetsförhållande. Något forskare är enade i att det resulterar i en försämrad 

kvalitet inom vården och högre osäkerhet hos patienterna.35 

Tjänsten att hyra in personal medför högre kostnader, och är något som i kommunernas fall 

visat sig vara allt för höga.36 I läkartidningen framkom det att de ökande kostnaderna som 

uppstår vid inhyrning av bemanningspersonal har blivit ett allt mer omdebatterat ämne inom 

den svenska sjukvården, dock inte inom svensk forskning. Kostnaderna på ett nationellt plan 

har under första kvartalet år 2016 ökat med 400 miljoner svenska kronor i jämförelse med 

samma period år 2015.37 Höjda inkomster och administrativt arbete som erbjuds medför att 

bemanningsföretagen kan fakturera höga priser till kundföretagen, och i detta fall kommuner. 

Det är mellan 25-, i vissa fall upp till 100 procent dyrare att hyra in arbetskraft beroende på hur 

kvalificerad tjänsten är.38 Sjuksköterskor som klassas som tjänstemän,39 är från 50 till 100 

procent dyrare enligt undersökningen.40 I utländska studier har Rispel, Moorman och McKenna 

kommit fram till det uppstår ökade timkostnader vid inhyrning av sjuksköterskor.41  

                                                
33 Hurst & Smith (2010)  
34 Olofsdotter (2008)  
35 Hayes m. fl. (2012), Rispel & Moorman (2015) 
36 Läkartidningen.se (2017-03-15) 
37 Unionen.se (2017-04-14) 
38 Ibid 
39 Fackligaorganisationer.se (2017-04-14) 
40 Unionen.se (2017-04-08)  
41 Rispel & Moorman (2015), McKenna (2011) 
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Ett av vårdens främsta mål är att bibehålla en patientsäkerhet i vården de erbjuder, vilket är 

något som kan påverkas vid inhyrning av personal.42 Bemanningsbranschen har därför spelat 

en viktig roll i att bemanna vårdplatser med en bristande personalstyrka. Men denna 

bemanningsstrategi är enligt teorin inte den optimala utan kan leda till en försämrad kvalitet43 

och ett ökat missnöje hos patienterna.44 Mycket av denna problematik beror på den minskade 

effektiviteten som inhyrda sjuksköterskor medför.45 Viktiga faktorer till minskad effektivitet 

orsakas av att inhyrd personal har en sämre orientering på en vårdplats och bristande kunskap 

om riktlinjer, processer och arbetsplatsens datorsystem.46 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att identifiera vilka organisatoriska samt ekonomiska konsekvenser 

inhyrning av sjuksköterskor från bemanningsföretag har inom kommunalvården. Vidare är 

syftet att utifrån dessa konsekvenser jämföra huruvida en alternativ bemanningsstrategi, i form 

av en intern bemanningspool, kan vara ekonomiskt gynnsammare och bidra till en bättre 

organisering inom en kommunal verksamhet än inhyrning från bemanningsföretag. 

Avslutningsvis är syftet att sammanfatta de lokaliserade ekonomiska konsekvenserna genom 

en kalkyl som bygger på transaktionskostnadsteorin.  

1.4 Frågeställningar 

I. Vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser uppstår vid inhyrning av 

sjuksköterskor från bemanningsföretag till kommunal vård och omsorg? 

 

II. Vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser uppstår vid användningen av en 

alternativ bemanningsstrategi, i form av en intern bemanningspool? 

                                                
42 Adams m. fl. (2015), Hayes m. fl. (2012), Hoque & Kirkpatrick (2006), Rispel & Moorman (2015) 
43Hayes et. al (2012), Rispel & Moorman (2015) 
44 Hurst & Smith (2010) 
45 Hayes m. fl. (2012)  
46 Adams m. fl.. (2015)  
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1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till den offentliga sektorns vård och omsorg och mer konkret 

arbetsgruppen bestående av sjuksköterskor inom kommuner. Med tanke på att vårdplatser och 

kommuner kan skilja sig till storleken har vi valt att avgränsa oss till små kommuner med 

liknande befolkningsmängd, resurser och förutsättningar i Mellansverige. Detta med 

anledningen att få en rättvis jämförelse mellan bemanningsstrategierna sett till möjligheten att 

bemanna organisationen. Bland dessa kommuner har vi jämfört en kommun som använder sig 

av inhyrd personal, och en kommun som har en annorlunda bemanningsstrategi i form av en 

bemanningspool.  
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen introduceras med motiven till kundföretagens och konsulternas 

val att välja ett bemanningsföretag. Vidare så beskrivs Kärna-periferimodellen, 

Högpresterande team-huset, Strukturell empowerment och Transaktionskostnadsteorin. Dessa 

teorier kommer användas som verktyg för att analysera de konsekvenser som uppstår vid 

inhyrning av personal. Slutligen presenteras tidigare forskning gällande interna 

bemanningspoolers ekonomiska och organisatoriska konsekvenser på organisationen. 

2.1 Motiv att välja bemanningsföretag ur kundföretagets 

perspektiv 

Den vanligaste faktorn, enligt de svenska forskarna Håkansson och Isodorsson, till varför man 

hyr in personal är för att ersätta frånvarande personal, vilket tolkas som strävan efter stabilitet 

i organisationen.47 Stabilitetsfaktorn stärks av en engelsk studie som visar att den primära 

anledningen till att extern bemanning hyrs in inom hälso- och sjukvården är för att täcka upp 

för luckor i arbetskraften.48 Inhyrningen medför även att personalantalet kan anpassas utefter 

vad som krävs, istället för att anställa personal som sedan behöver varslas vid perioder med 

mindre arbete att göra.49 Samtidigt erbjuder bemanningsföretagen arbetsgivaransvaret vilket 

förenklar det administrativa arbetet för kundföretaget.50 Även rekryterings- och 

uppsägningssvårigheter försvinner när bemanningsföretaget sköter dessa.  

Inhyrning av personal kan bidra till en högre grad av variation bland medarbetarna vilket i sin 

tur kan leda till en ökad kompetens genom bland annat olika arbetsrutiner.51 Vidare har 

kundföretag möjligheter att välja ut de mest motiverade och arbetsvilliga bland personalen som 

                                                
47 Håkansson & Isodorsson (2016) 
48 Hoque & Kirkpatrick (2006) 
49 Ibid 
50 Olofsdotter (2008)  
51 Ibid 
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finns tillgängliga i bemanningsföretagets utbud.52  

2.2 Motiv att välja bemanningsföretag ur konsultens perspektiv 

Många av de som jobbar för ett bemanningsföretag väljer sina egna arbetstider, där allt från 

arbetsdagens början till övertidsarbete rapporteras, så länge som kundföretaget erbjuder arbete 

vid dessa tider.53 För konsulter är det lockande att förenkla den tidsmässiga pressen, i form av 

ett fast schema, med övriga förpliktelser som till exempel familjeansvar och liknande.54 

Den kompetensutveckling som anställda via bemanningsföretag jobbar sig till kommer genom 

de varierande arbetsuppgifterna och de olika ansvarsområdena,55 vilket kan bidra till att de blir 

mer attraktiva på arbetsmarknaden.56 Utöver detta är det främsta motivet till att jobba för 

bemanningsföretag den förmånliga lönen,57 som stärks av en brittisk studie där till exempel 55 

procent av sjuksköterskorna i England och Wales jobbar som tillfällig personal för att höja 

deras inkomster.58 Lönesättningen för bemanningsanställda, som tidigare nämnts, beräknas 

som genomsnittet på de utbetalda lönerna i avdelningen, vilket skapar möjligheter för att börja 

arbeta med en högre ingångslön.59 Dessutom har anställda på bemanningsföretag förmånen att 

kunna välja ut arbetsplatser efter deras erfarenheter och kompetenser; något som får 

medarbetarna att till exempel kunna sålla ut arbetsplatser, som enligt de, är mer krävande och 

problematiska.60 

2.3 Kärna-periferi-modellen  

Modellen används i studien som ett analys- och förklaringsverktyg som menar på att 

arbetsgivare som använder sig av extern bemanning kännetecknas som en organisation med en 

                                                
52 Bates (2013) 
53 Olofsdotter (2008)  
54 Ibid 
55 Hoque & Kirkpatrick (2006) 
56 Ibid 
57 Adams m.fl. (2015) 
58 Hurst & Smith (2010) 
59 Håkansson & Isodorsson (2016) 
60 Hoque & Kirkpatrick (2006) 
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tvådelad arbetskraft, en kärna och en periferi. Modellen hjälper till att se och tydliggöra vilka 

konsekvenser för organisationen en sådan uppdelad arbetskraft har, genom att kartlägga de 

olika förhållandena som arbetstagarna befinner sig i.61 

figuren tydliggör den organisatoriska skillnaden mellan numerär- och funktionsflexibilitet. 

Figur 1. Egen förenkling av modellen ”The flexible firm”- Atkinson, 1984 s.29 

Modellen tyder på att de anställda som hamnar i kärnan är den ordinarie anställda personalen 

som besitter en bred och hög kompetens om organisationen och kan på så sätt växla mellan 

olika arbetsuppgifter, vad som i modellen kallas funktionsflexibilitet.62 Detta gör att 

organisationen på ett smidigt sätt kan täcka upp luckor som kan uppstå vid bristande personal. 

63 Denna kategori av arbetskraft definierar uttrycket kärna, som består av organisationens 

huvudsakliga arbetskraft. Dessa arbetstagare har ett bättre arbetsförhållande än den arbetskraft 

som räknas in i periferin, eftersom kärnan får tillgång till att utveckla sin kompetens genom 

interna utbildningar och har bättre karriärmöjligheter inom organisationen.64  

Arbetskraften inom periferin gör det möjligt för organisationen att kunna anpassa arbetsstyrkan 

                                                
61 Atkinson (1984) 
62 Ibid 
63 Kantelius (2010) 
64 Ibid 



11 
 

efter det behov organisationen har, vilket i teorin kallas för en numerär flexibilitet.65 

Arbetsförhållandet för den arbetskraft som hamnar i periferin är sämre, där de saknar 

möjligheten till att exempelvis utvecklas inom organisationen i samma utsträckning som 

kärnan.66 Arbetsstyrkan i periferin som i de fall består av inhyrd personal, hamnar i en form av 

interorganisatoriskt samband, där de får otydliga gränser för vem de jobbar för.67 

2.3.1 Strävan efter stabilitet  

Vården är i behov av en stabilitet i arbetskraften för att bevara en kvalitetskontinuitet i de 

erbjudna tjänsterna.68 Att använda bemanningsstrategin som avser inhyrning av personal ger 

kundföretaget en ökad stabilitet i form av tillgänglig personal, vilket ökar organisationens 

möjligheter att hantera osäkerheter på arbetsmarknaden.69 

En arbetsplats som kännetecknas av höga personalomsättningar och diversifierade arbetsrutiner 

kan skapa brister i sociala relationer och en bristfällig tillhörighet bland organisationens 

anställda, vilket bland annat kan försvåra möjligheten att stabilisera arbetsplatsen sett till 

kvalitetskontinuiteten.70  

Den delen av arbetsstyrkan som består av periferin beskrivs som illojal gentemot kärnan, 

genom mindre arbetsengagemang och sämre ansvar för att arbetsuppgifter uppfylls.71 Detta har 

enligt undersökningen en stor påverkan på stabiliteten där kontinuitet i kvaliteten är svår att 

uppnå på grund av bristande arbetsmoral.72 

2.4 Högpresterande Team-huset 

För att förstå hur en arbetsgrupp kan påverka effektivitet och produktivitet i en organisation, 

                                                
65 Atkinson (1984) 
66 Kantelius (2010) 
67 Olofsdotter (2008) 
68 Rispel & Moorman (2015) 
69 Olofsdotter (2008), Boje & Grönlund, (2003) 
70 Olofsdotter (2008) 
71 Rispel & Moorman (2015) 
72 Ibid 
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används Högpresterande Team-huset (HPT-huset). HPT-huset är en modell med innehåll av 

egenskaper och mål som grupper gemensamt behöver arbeta mot för att uppnå en optimal 

gruppdynamik.73 

Först och främst krävs en tydlighet av arbetsuppgifter för organisationen, där ledningens mål 

och arbetarpersonalens engagemang sätter basen för huset. Vidare ska respekt och aktivt 

deltagande uppvisas av personalen för att på bästa sätt utföra bestämda metoder, rutiner och 

processer.74 

Slutligen ska sakkunskap och skicklighet utgöra organisationens förmåga att agera vid 

oväntade situationer, något som bidrar till att uppnå organisationens mål. Är alla kriterier 

uppfyllda, har ett värdeskapande team bildats vilket ger upphov till en förbättrad effektivitet 

och produktivitet.75 

2.4.1 Påverkan på gruppdynamiken  

Att känna en tillfredsställelse på jobbet är viktigt för att uppnå en effektivitet i arbetet som 

utförs.76 Inhyrning av sjuksköterskor lättar på arbetstrycket för den ordinarie personalen vilket 

har en positiv påverkan på deras arbetsförhållande.77  

Att lösa bemanningsproblemet genom att hyra in temporär bemanning förstör enligt Rispel och 

Moorman gruppdynamiken på arbetsplatsen, något som påverkar både den ordinarie- och 

inhyrda personalen negativt.78 Det är svårt att uppnå en bra organisatorisk gemenskap mellan 

dessa två kategorier av sjuksköterskor då de är anställda hos olika företag där deras hierarkiska 

uppbyggnad skiljer sig åt.79 För den internt anställda sjuksköterskan är hierarkin inom 

organisationen, medan den inhyrda hamnar i ett interorganisatoriskt sammanhang där de är 

                                                
73 Lindström-Myrgård (1994) 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Hayes m. fl. (2012) 
77 Ibid 
78 Rispel & Moorman (2012) 
79 Augustsson & Olofsdotter (2008) 
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anställda via bemanningsföretaget men utför sitt arbete hos kundföretaget.80  

Det finns andra faktorer på individnivå som motverkar att vårdplatsens personal uppnår en 

organisatorisk gemenskap. Att inhyrd personal blir betraktade som främlingar är vanligt 

förekommande där deras möjligheter att komma in i organisationen kan vara begränsade.81 

Tidigare forskning visar på att det kan uppstå en makt- och statusskillnad när ordinarie personal 

ska hantera nykomlingar i en grupp.82 För att uppnå en bra gruppdynamik krävs det ett samspel 

mellan dessa två kategorier av sjuksköterskor men det ömsesidiga samspelet är svårt att 

uppnå.83 Det framgår i studien ”Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller 

outsider?” att den inhyrda personalen inte får uppskattning eller förtroende av den ordinarie 

personalen för arbetet de utför. Detta med tanke på den inhyrdes möjlighet att byta arbetsplats 

samt att denne ofta arbetar under en kortvarig period på samma arbetsplats. Det finns alltså 

inget större motiv för den inhyrda sjuksköterskan till att vilja uppnå ett annorlunda 

arbetsförhållande eller en god gruppdynamik.84  

Några av de centrala punkterna i Kanters teori om strukturell empowerment är information som 

innebär att de anställda får tillgång till information om organisatoriska ändringar, sakkunskap, 

och tekniska system som behövs för att arbeta effektivt. Teorin påvisar att de strukturella 

förutsättningarna i organisationen har en stor påverkan på bland annat effektiviteten i 

organisationen.85 Kanter menar att anställda behöver tillgång till de strukturella 

förutsättningarna för att dessa ska utföra arbetet utifrån deras kompetens och vara motiverade 

under arbetstid. Dessa centrala strukturer menar forskaren ska underlättas genom en formell- 

och informell makt. Den formella makten avser jobbrelaterade aktiviteter som är synliga i 

organisationen och den informella utvecklas utifrån individens kontaktnät genom 

                                                
80 Olofsdotter (2008) 
81 Augustsson & Olofssdotter (2008) 
82 Ibid 
83 Olofsdotter (2008) 
84 Augustsson & Olofsdotter (2008)  
85 Kanter (1990) 
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organisationens olika hierarkiska nivåer.86 

I Strukturell empowerment ingår även stöd som avser den feedback man får av kollegorna för 

sitt utförda arbete, som ses som en faktor som påverkar effektiviteten i organisationen.87 En 

dålig gruppdynamik försvårar även tillgången till den informella makten, som utgör individens 

kontaktnät. Dessa två faktorer menar alltså Kanter påverkar de anställdas effektivitet och 

motivation i sina arbetsuppgifter.88 

2.4.2 Kvaliteten på vården  

Bemanningsföretag har, under perioder med högre andel patienter än vanligt, spelat en viktig 

roll för att utvidga arbetskraften och på så sätt bibehålla kvalitetskontinuiteten inom vården.89 

Lösningen påverkar dock kvaliteten och säkerhet som vården erbjuder negativt.90 

I en undersökning av Rispel och Moorman, där två sjukhus i Sydafrika studeras, framgick det 

att kvaliteten var en av de faktorer som försämrades vid inhyrning av personal. De menar att 

den inhyrda personalen brister i frågan om kvaliteten vilket leder till en försämrad 

patientsäkerhet.91 Något som även stärks i Adams m.fl. studie ”Beyond a Band-Aid Approach: 

An internal agency solution to nurse staffing”, där dessa sjuksköterskor saknar orientering på 

vårdplatsen och kunskap om de befintliga policys och processer som vårdplatsen har.92 

Kvaliteten på vården påverkas även av gruppdynamiken på sjukhuset, där kvaliteten i vården 

beror mycket på hur sammansvetsade sjuksköterskorna är i grupp.93  

2.5 Ekonomiska effekter 

Inhyrd personal innebär inte endast organisatoriska effekter för organisationen då inhyrningen 

                                                
86 Ibid 
87 Eriksson & Engström (2015)  
88 Kanter (1990)  
89 Rispel & Moorman (2015) 
90 Ibid  
91 Ibid 
92 Adams m. fl. (2015) 
93 Hurst och Smith (2010)  
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även kopplas till olika kostnader som uppstår just vid en sådan handling. Det finns både direkta 

och indirekta kostnader som kan kopplas till inhyrd personal, där direkt kostnad till exempel är 

timlönen.94 En indirekt kostnad är svårare att mäta och kan till exempel vara den administrativa 

kostnaden för lönehantering av personal, eller i bemanningsföretagens fall fakturahantering.95 

Det finns dock begränsad information om vårdens utgifter vid anställningar från 

bemanningsföretag. Det bör tilläggas att vid inhyrning uppstår det fler kostnader än priset på 

fakturan, som till exempel minskad effektivitet i form av sämre orientering på arbetsplatsen 

eller arbetstid på upplärningen som läggs ned på en inhyrd sjuksköterska.96 

2.5.1 Transaktionskostnadsteorin (TCE) 

Williamsson beskriver genom transaktionskostnadsteorin hur transaktioner sker internt i en 

verksamhet och varför de väljer att integrera andra verksamheter i sin hierarki.97 Teorin 

förklarar att valet mellan att utföra aktiviteterna internt (hierarkin) eller externt (marknaden) 

beror på kostnaden som uppstår vid respektive val. 

Verksamheten gör således en jämförande analys av transaktionskostnaderna som uppstår vid 

dessa skilda val. Williamson menar att kostnaderna bestäms av mänskliga faktorer och 

transaktionens egenskaper, som visar vilken av strukturerna, hierarki eller marknad, som utför 

aktiviteten billigast. Vid utförandet av aktiviteter internt i verksamheten samordnas dessa 

genom en planering av vem som gör vad, medan marknaden styrs av utbud och efterfrågan. 

Enligt transaktionskostnadsteorin uppstår transaktionskostnader när företaget väljer att överlåta 

en aktivitet till en extern part istället för att utföra aktiviteten internt och leder till sökkostnader, 

kontraktskostnader och kontrollkostnader. Något som måste inkluderas i uträkningarna för att 

välja det optimala tillvägagångssättet för att utföra aktiviteterna.98 

Denna så kallade transaktionsekonomiska kalkyl består av två delar, där ena sidan är priset för 

                                                
94 Greve (2014) s. 404 
95 Håkansson och Isodordsson (2016); Greve (2014) s. 404 
96 McKenna (2011), Hayes (2012) 
97 Williamson (1979) 
98 Ibid 
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att utföra aktiviteten internt och andra sidan kostnaden för att utnyttja marknaden.99  

2.5.2 Kostnadsjämförelse mellan ordinarie- och inhyrd personal 

Genom att hyra in medarbetare kan ett kundföretag undvika kostnader för till exempel 

uppsägningar, sjukskrivningar och rehabilitering.100 Att hyra personal ger även fördel vid 

rekrytering, där företaget på grund av kompetens- eller tidsbrist inte kan hantera rekryteringar 

internt, kan lägga över ansvaret på ett bemanningsföretag. Bemanningsföretagen tar även hand 

om hela arbetsgivaransvaret som innebär kostnader för kompetensutveckling och 

arbetsgivaravgifter.101 Genom att befria organisationen från ovannämnda kostnader kan ett 

företag minska sina totala kostnader. Det får dock inte glömmas att alla dessa kostnader räknas 

in i priset som ett bemanningsföretag offererar för sin anställdes arbete inklusive ett 

vinstpålägg.102  

En studie från Storbritannien gjord av Hurst & Smith analyserade flera sjukvårdsenheter i 

England och Wales där huvudmålet var att belysa exakta kostnader som uppstår vid inhyrning. 

Forskarna presenterade i sitt resultat att en ordinarie sjuksköterska kostar i genomsnitt mellan 

20 till 23 engelska pund (cirka 225 - 260 svenska kronor) per timme medan en inhyrd personal 

med samma arbetsuppgifter kostar kring 30 pund (cirka 340 svenska kronor) per timme.103 

Författarna påpekar att kostnaden för inhyrd personal förmodligen är underskattad då det är 

svårt att väga in alla möjliga kostnader.104 Den högsta uppmätta timpenningen i England för en 

inhyrd sjuksköterska uppgick till 154 engelska pund (cirka 1700 svenska kronor) per timme. 

Detta är enligt forskaren Keogh en oacceptabel kostnad om vården ska förbli hållbar och 

kontinuerlig.105  

Rispel och Moormans undersökning om inhyrd personal i den Sydafrikanska sjukvården 

                                                
99 Ibid 
100 Håkansson & Isodorsson (2016) 
101 Ibid 
102 Ibid 
103 Hurst & Smith (2010) 
104 Ibid 
105 Koegh (2013) 
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förklarar att genomgången av fakturor från ett bemanningsföretag kan ta upp till fyra timmar 

per anställd.106 Fakturahanteringen består av att kontrollera de fakturerade timmarna samt 

hantera dessa fakturor rent ekonomiskt vilket till exempel innebär godkännande och betalning. 

Författarna vill med studien visa att besparingen av lönehantering för en inhyrd personal inte 

försvinner, utan istället omvandlas till en kostnad för fakturahantering.107  

En amerikansk studie gjord av McKenna belyser upplärningstiden som en viktig faktor vid en 

beräkning. Forskaren påstår att även upplärningen, i form av till exempel orientering, har visat 

sig vara dyrt.108 Intressant i studien är att upplärningskostnaden för de inhyrda anses vara dyr i 

jämförelse med ordinarie personal på grund av den kortvariga tiden som en konsult stannar på 

en och samma arbetsplats.109 

2.5.3 Effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv 

Begreppet effektivitet används inom alla slags områden och branscher. Inom ekonomin 

definieras det som en prestationsförmåga mätt i förhållandet mellan olika insatser i en 

verksamhet och dess resultat.110 Eftersom vården till stor del finansieras av staten är det viktigt 

att effektivisera dess tjänster för att kunna hålla kostnaderna inom den budget som finns 

tillgänglig för respektive vårdenhet.111 En amerikansk studie av Teresa O’Connor belyser att 

staten måste generera resurser och distribuera dessa resurser jämlika och effektivt för att 

försäkra sig om att sjukhusen håller en kvalitativ vård. Samma studie tyder dock på att upp till 

1,2 triljoner amerikanska dollar (10,4 triljoner svenska kronor) är räknat som bortkastade 

resurser i USA112, med andra ord kostnader som är möjliga att undvika. 

Kat Keogh är en anställd inom National Health Care i England, och har länge forskat om 

påverkan av sjukhus vid inhyrning av personal. I rapporten beskriver författaren dessa ständigt 

                                                
106 Rispel & Moorman (2015) 
107 Ibid 
108 McKenna (2011) 
109 Ibid 
110 Ne.se (2017-04-05) 
111 O’Connor (2015) 
112 Ibid  
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ökande kostnader för inhyrd personal, samt att över 50 procent av alla sjukvårdsplatser i 

England använde sig av bemanningsföretag för att åtgärda den personalbristen som den 

engelska vården bemött under många år.113 Syftet med studien var att jämföra elva sjukhus som 

dagligen använder bemanningssjuksköterskor. Dessa sjukhus hade ett ovanligt högt antal 

dödsfall inom sina verksamheter men Keogh belyser att man inte kan dra en direkt parallell 

mellan bemanningssjuksköterskor och antalet dödsfall.114 

2.6 Interna bemanningspooler 

Transaktionskostnadsteorin visar hur verksamheter försöker tillrättalägga sina transaktioner för 

att minimera kostnaderna för verksamheten.115 Genom extrapersonal kan ett företag undvika 

kostnader i form av outnyttjad kapacitet, samt för uppsägningar av egen personal vid behov av 

att justera antalet anställda mot efterfrågan på företagets tjänster och produkter.116 Två av flera 

sätt att bemanna organisationen är antingen att hyra in personal från ett externt 

bemanningsföretag, eller skapa en egen intern vikarie-/bemanningspool för att tillgodose 

personalbehovet.117 

2.6.1 Ekonomiska konsekvenser vid användning av en intern 

bemannigspool 

Amerikanska forskare studerade en intern bemanningspool som en strategi för att fylla luckor 

i personalstyrkan. Forskarnas mål var att utvärdera implementeringsprocessen av en intern 

bemanningspool och resultatet tyder på att den typen av bemanningsstrategi är att föredra före 

inhyrningen från externa bemanningsföretag.118 Detta på grund av mindre kostnader och högre 

kvalitet på vården, där det dock inte presenteras exakta siffror.119 Vidare belyser en annan 

undersökning från England, som genomfördes på ett flertal olika sjukhus, en tydlig ekonomisk 

                                                
113 Keogh (2013) 
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115 Nygaard & Bengtsson (2002) 
116 Ibid 
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skillnad mellan dessa två bemanningsstrategier. Studien tyder på att en intern bemanningspool 

är billigare för organisationer än inhyrning från ett externt bemanningsföretag.120 Skillnaden 

beskrivs på årsbasis, där ett sjukhus med 2500 omvårdnads- och barnmorskeskift, prioriterade 

rekrytering av hundratals medarbetare till sin egna interna bemanningspool och minskade 

användningen av inhyrd personal. Under det året lyckades sjukhuset göra besparingar på 11,5 

miljoner engelska pund (cirka 130 miljoner svenska kronor) och ännu högre året därpå.121  

Studien gjord av Hurst och Smith fokuserar på timkostnaden mellan en fast anställd, en 

bemanningspoolsanställd samt en inhyrd sjuksköterska. I undersökningen granskas 605 olika 

vårdplatser i Storbritannien mellan åren 2004-2009. Studien visar att de genomsnittliga 

timlönerna en anställd inom den interna bemanningspoolen medför en kostnadsökning med 

ungefär 2 procent jämfört med en ordinarie sjuksköterska. Den extra kostnaden som en intern 

poolanställd kostar kan jämföras med en som hyrs in från ett externt bemanningsföretag, där 

studien menar att en sådan anställd kostar vårdplatserna 50 procent mer gentemot en ordinarie 

anställd. Forskarna redogör i sitt resultat att det är möjligt att reducera kostnader genom interna 

bemanningspooler. 122 
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2.6.2 Organisatoriska konsekvenser vid användning av en intern 

bemanningspool 

Många sjukvårdsplatser har inte utvecklat en egen “pool”, vilket leder till att många 

sjuksköterskor behöver växla sina arbetsuppgifter och jobba på en annan avdelning för att fylla 

en position som saknar bemanning. Det kan vara utmanande och svårt, speciellt för 

sjuksköterskor som har mindre erfarenhet och inte känner till de avdelningar som dessa blir 

tilldelade vid en överflytt.123 

Den amerikanska regeringen medger att det finns ett behov av att ha tillgång till personal under 

situationer då sjukhusen har brist på arbetskraft vilket resulterade i en rekommendation. Denna 

omvandlades sedan till en restriktion om att använda sig av en intern bemanningspool istället 

för ett bemanningsföretag.124 I denna pool ska personalen vara anställda direkt av sjukhuset 

och ha samma orientering och utbildningar av deras riktlinjer och rutiner som dess anställda. 

Detta till en fördel med hänsyn till de mindre kostnaderna och den stabilare organisationen. 

Målet med den nämnda restriktionen i USA var att öka effektiviteten, reducera övertidsarbete 

och minska kostnaderna som är kopplade till extern bemanningskraft.125 

En sådan åtgärd leder även till andra fördelar där medarbetare i interna bemanningspoolen 

sannolikt kommer att arbeta med ordinarie personalen mer frekvent, till skillnad från 

bemanningsföretagsanställda som ständigt byter arbetsplats.126 En lägre personalomsättning 

leder till att den ordinarie personalen behöver lägga ned mindre tid på att lära upp nya 

medarbetare, samtidigt som nya medarbetare kan få en bättre och längre upplärning på grund 

av den extra tiden som uppstår. En dålig upplärning kan direkt kopplas till osäkerhet i 

arbetet.127   
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3 Metod  

I detta kapitel beskrivs och motiveras det berörda ämnet, valet av metod och det använda 

tillvägagångssättet för att uppnå studiens syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion om de 

problem vi stött på under studien och försöken att minimera dessa. 

3.1 Val av ämne 

Inhyrning av personal är generellt sett ett brett ämne, där tidigare forskning beskriver för- och 

nackdelarna med bemanningsstrategin inom olika branscher, dock med bristande forskning 

inom svensk vård och omsorg. Majoriteten av den forskning som finns tillgänglig inom ämnet 

kommer från England, Sydafrika, Australien och USA. Forskningen kring inhyrd personal i 

Sverige tar upp för- och nackdelar för organisationen och belyser vissa organisatoriska 

konsekvenser som kan uppstå, dock utan en ekonomisk vinkling. Anledningen till att inhyrning 

av sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg valdes är för att forskningen inom detta 

område är vag i Sverige. Ett aktuellt forskningsämne kompletterat med utländska studier 

kändes relevant och intressant att forska om.  

3.2 Val av metod 

Syftet med studien är att utreda de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna som kan 

uppstå vid inhyrning av personal inom sjukvården samt att jämföra en alternativ 

bemanningsstrategi, i form av en intern bemanningspool. Tillvägagångssättet för att ta reda på 

de konsekvenser som kan uppstå består av teori i form av vetenskapliga artiklar samt 

kompletterande statistik för att hitta problematiken och utifrån det teoretiska problemet utforma 

kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuer gjordes med två enhetschefer från två jämnstora 

kommuner, med samma förutsättningar och olika bemanningsstrategier. Vidare intervjuades 

en ordinarie kommunal sjuksköterska, en kommunal sjuksköterska från en intern 

bemanningspool och en inhyrd bemanningssjuksköterska. För att få svar på forskningsfrågorna 

skapades en dialog med olika enhetschefer och sjuksköterskor och på så sätt gavs en djupare 

förståelse inom området. Valet av den kvalitativa forskningsmetoden är för att förstå det valda 
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ämnet ur den intervjuades perspektiv, vilket ger olika ståndpunkter när informationen ska 

analyseras.128 

Den kvalitativa studien kompletterat med tidigare forskning utgör den grunddata som krävs för 

att utforma en kalkyl som sammanfattar de ekonomiska konsekvenserna. Denna kalkyl bygger 

inte på exakta siffror utan endast av faktorer som identifieras genom intervjuer och 

vetenskapliga artiklar. 

3.3 Litteratursökning 

Insamlingen av teori i form av tidigare forskning utfördes till största del av sökningar via 

Örebro Universitets bibliotek där sökmotorn Primo var till stor hjälp för att filtrera bort 

irrelevant och föråldrad teori. Studiens syfte och problematik styrde valet av teorin och 

eftersom att studien var avgränsad till vård och omsorg, valde vi till största del teori anknutet 

till denna yrkesgrupp då konsekvenserna kan skilja sig mellan olika branscher. Trots att de 

flesta studier som hittades visar en negativ aspekt av det berörda ämnet, försöker denna studie 

att framföra en objektiv bild av det studerade ämnet. Böckerna som har använts i studien har 

för det mesta rört strukturen i arbetet, valet av forskningsmetod och datainsamling. 

Sekundärdata i studien består av vetenskapliga artiklar samt olika statistik. Dessa har varit till 

användning vid lokaliseringen av det teoretiska problemet och de faktorer som studien ska 

beröra.    

Sökorden som vi använt oss av är: Staff Agency, Nurses, health care, cost of agency staff. 

 

 

3.4 Intervjuer 

För att få ta del av den information som är betydande för uppsatsen, utfördes personliga 

intervjuer med respondenter som är en del av studiens primärdata. Detta anses vara den mest 

                                                
128 Kvale & Brinkmann (2014) 
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använda metoden vid kvalitativ forskning.129 För att säkerställa att vi täckt de viktiga faktorerna 

i vår studie utfördes semistrukturerade intervjuer där vi ställde frågorna efter en intervjuguide, 

något som hjälpte oss att inte missa betydelsefull information till studien. De semistrukturerade 

intervjuerna ger respondenten stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.130 Denna struktur 

i intervjuerna gör det möjligt att ställa följdfrågor som kan vara till betydelse för studien, men 

som inte finns med i intervjuguiden. Samtliga intervjuguider återfinns i bilaga. 

3.4.1 Urval av respondenter 

Intervjuerna utfördes för att se över de organisatoriska- och ekonomiska konsekvenserna som 

kan uppstå vid inhyrning av personal hos en specifik vårdplats i Sverige, snarare än en nationell 

generalisering. Valet av respondenter gjordes utifrån ett iterativt tillvägagångssätt, där vi valde 

respondenter som kan komplettera den tillgängliga teorin. Detta för att uppnå en teoretisk 

mättnad, där det är den teoretiska ramen som styrde behovet av data i form av intervjuer. 

Intervjuerna utfördes med två enhetschefer som tillämpar två olika bemanningsstrategier, detta 

för att se hur de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna skiljer sig mellan dessa 

strategier. Bryman och Bell menar att det krävs minst två fall för att granska och lokalisera ett 

orsakssamband.131 Valet av detta tillvägagångssätt var för att kunna lokalisera olika skillnader 

mellan strategierna. Konsekvenserna som strategierna medför och skillnaderna mellan dem är 

betydelsefulla för jämförelsen. För att granska orsakssambanden rättvist behövdes jämnstora 

vårdplatser med liknande förutsättningar. 

Det iterativa tillvägagångssättet är något som ligger bakom valet av att inkludera tre 

sjuksköterskor med olika anställningsformer till datainsamlingen. Att ta med dessa 

respondenter med olika anknytningar till organisationen gav oss ett mer heterogent perspektiv 

på de organisatoriska konsekvenserna och varför de uppstår. Det gav även möjligheten att 

undersöka huruvida den organisatoriska situationen skiljer sig mellan respondenterna. 

                                                
129 Ibid 
130 Ibid 
131 Bryman & Bell (2015) 
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3.4.2 Förberedelser 

Intervjuerna påbörjades genom allmänna frågor om yrket och dess omfattning, för att senare 

gå in mer specifikt på det som efterfrågades. Frågorna blev vinklade åt vardera respondentens 

förutsättningar för att inte ställa frågor som är irrelevanta i den frågades perspektiv. 

Intervjuerna blev i ett första steg uppdelat i två delar; en intervjumall riktad mot cheferna och 

en intervjumall riktat mot de anställda. Med tanke på de olika förutsättningarna som de fyra 

kategorierna utgör, blev frågorna vinklade mot varje kategoris förutsättningar men i syfte att 

få svar på liknande frågor. 

3.4.3 Intervjufrågor till enhetschefer 

I frågor som rör bemanningsstrategier valde vi att utforma dessa efter de strategier som 

enhetscheferna använder sig av. Intervjuguiden bestod av 34 frågor till enhetschefen på 

vårdplatsen som hyr in extern personal, och 27 frågor till respondenten som använder sig av en 

intern bemanningspool. Anledningen till att intervjuguiden blev mer begränsad till 

respondenten med en annan bemanningsstrategi var för att det var olämpligt att ställa frågor 

om inhyrd personal när de inte använder sig utav sådana. 

3.4.4 Intervjufrågor till sjuksköterskor 

Frågorna till de anställda utformades för att få ett svar på huruvida de organisatoriska 

konsekvenserna överensstämmer med teorin och chefernas syn. Detta för att fånga en 

heterogenitet i åsikterna, eftersom sjuksköterskorna jobbar med annorlunda anställningsformer 

och kan därför ha olika syner på situationen.  

De intervjuade sjuksköterskorna arbetar på tre olika arbetsplatser som inte är anknutna till de 

vårdplatser där enhetscheferna som intervjuades arbetar. Anledningen till detta urval av 

respondenter av sjuksköterskor var på grund av att vi inte fick respons av sjuksköterskor på de 

två utvalda kommunala vårdplatserna. Alltså är studien byggd på ett icke-sannolikhetsurval, 

med andra ord ett stickprov som inte bygger på en slumpmässig urvalsteknik. Anledningen till 

användningen av icke-sannolikhetsurvalet beror på omöjligheten att få fram ett representativt 
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stickprov. Detta grundar sig i den bristande befogenheten som kommunerna erbjöd. 

3.4.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på vardera respondents arbetsplats, dels för att låta respondenten känna 

sig bekväm i sin omgivning men även för att förenkla utförandet av intervjun. Att utföra 

intervjuerna genom ett personligt möte gav oss möjlighet att granska respondentens muntliga 

och kroppsliga svar. För att få med all information användes en ljudinspelare, något som 

respondenten först fick godkänna. Valet att använda en ljudinspelare förenklade åtkomsten till 

intervjumaterialet och den informationen som är relevant för vårt forskningsområde. 

Intervjuerna utfördes av samtliga deltagare i denna studie, eftersom flera intervjuare gav 

möjligheten att få en bättre struktur på intervjun. En person skötte frågorna efter intervjuguiden, 

en förde anteckningar och den sista såg till att samtliga frågor i intervjuguiden blev besvarade. 

Detta förbättrade chansen att inte missa viktig information. När samtliga intervjuer var 

avklarade påbörjades kategoriseringen av materialet för att hitta samband och skillnader mellan 

respondenternas svar. 

Intervjuer utfördes med både chefer och personal för att få en rättvis bild av de organisatoriska 

konsekvenserna. Dessa två kriterier menar Bryman & Bell förbättrar äktheten och kvaliteten i 

forskningen.132 Genom att fånga en helhet av intressenter och föra en objektivitet genom 

datainsamlingen minskar risken för att få en entydig bild med ett vinklat synsätt.  

3.5 Studiens kvalitet 

Studien är ämnad att uppfylla kriterierna för en extern reliabilitet, som i en kvalitativ studie 

innebär en upprepning av en tidigare studie med ett liknande synsätt.133 Med hänsyn till tidigare 

forskning var tanken med studien att se över om det förekom en liknande problematik i Sverige 

och huruvida utfallet på organisationen blev av den alternativa bemanningsstrategin. Utifrån 

detta bidrar studien till en viss överförbarhet, som innebär att resultatet är användbart vid en 

                                                
132 Bryman & Bell (2015)  
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senare studie inom samma ämne. Detta får dock bli en empirisk fråga då det är upp till en 

utomstående persons acceptans angående resultatet men är av betydelse för trovärdigheten i 

arbetet.134  

3.6 Metodproblem 

Tillvägagångssättet medförde brister i datainsamlingen och dessa avvägdes innan valet 

bestämdes. Bristerna som lokaliserades var något som motverkades innan utförandet av 

intervjuerna. 

Intervjuguiderna blev skickade till respondenterna innan intervjuerna ägde rum, vilket kunde 

medföra vinklade svar på frågorna. Genom att respondenterna var förberedda på frågorna 

kunde de tänka igenom svaren innan sammanträdet. Anledningen till att vi valde att skicka ut 

intervjuguiden i förväg var för att respondenten skulle förbereda viktig information, vilket 

väger tyngre än förvrängda svar. Den personliga och anonyma intervjun var ett försök att 

motverka den partiska bild som kan uppstå vid intervjuer samt skapa trygghet för respondenten.  

Inspelningen av intervjuerna var en annan faktor som kunde påverka svaren. Det blev därför 

viktigt att förtydliga för respondenten att meningen var att underlätta intervjun och att 

inspelningen skulle raderas efter transkriberingen. Vi försäkrade även samtliga svarande att de 

skulle få möjligheten att godkänna intervjumaterialet vi samlat, en responsvalidering. Detta 

kan vara en faktor som möjligt minskar riskerna för att respondenten är partisk i sina svar. 

Respondentvalideringen syftar även på att få en bekräftelse från respondenten att beskrivningen 

av svaren är förmedlat på ett korrekt sätt.  

Problemet med de utvalda kommunerna kan vara det olikartade utbudet av arbetskraft även fast 

de är närliggande kommuner. Försöket med att minimera denna skillnad var att välja lika stora 

kommuner i ett avstånd om max 100 kilometer från staden Örebro.  

Förhållandet mellan respondenterna kunde ha varit bättre om samtliga respondenter befann sig 
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på samma arbetsplats och skulle medföra en klarare bild över situationen hos de undersökta 

vårdplatserna. Då samtliga respondenter kommer från olika kommuner får vi en bred, dock 

ingen konkret uppfattning om konsekvenserna på vardera vårdplats. Anledningen till att vi 

valde att inkludera dessa sjuksköterskor i studien var för att fånga en helhet av problematiken 

från olika hierarkiska nivåer inom organisationerna.  

De ekonomiska konsekvenserna lokaliseras genom en kalkyl och utgår från de kostnader som 

är möjliga att utläsas ur empirin och teorin. Kalkylen är inte fulländad på grund av nödvändiga 

tidsmätningar, men bidrar till en vägledning för kommuner som ska beräkna kostnader för de 

två belysta bemanningsstrategierna.  
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4 Empiri 

Den empiriska delen av studien introduceras med en presentation av respondenterna, som 

består av intervjuer med två bemanningschefer och tre sjuksköterskor inom kommunal vård 

och omsorg. Vidare kategoriseras den kvalitativa data efter relevanta ämnesområden. 

4.1 Presentation  

Vårdplats A 

Den första respondenten, i uppsatsen kallad A.A, arbetar på vårdplats A. Hon har tidigare 

erfarenheter av chefsroller där hon jobbat med bemanning runt om i Sverige. Vårdplats A 

befinner sig i en liten kommun i mellersta delen av Sverige inom 100 kilometers avstånd från 

staden Örebro. En liten kommun i denna studie definieras som en kommun med befolkning i 

intervallet 10 000–25 000 invånare. Vårdplatsen använder sig av en bemanningsstrategi i form 

av inhyrd personal vid ett uppstående behov. Innan respondent A.A. tog sig an uppdraget på 

arbetsplatsen hade kommunen kritiserats sett till bemanningsstrategin och anmälts angående 

vårdkvaliteten. Bland annat förekom det Lex-Maria anmälningar från inspektionen av vård och 

omsorg (IVO), som innebär att det förekommit händelser som kan leda till vårdskada. 

Vårdplats A har även haft bemanningssvårigheter och har varit tvungna att anlita personal från 

bemanningsföretag, något som har blivit kritiserat då det kan äventyra patientsäkerheten.  

Vårdplats B 

Den andra respondenten, i uppsatsen kallad B.B. arbetar på vårdplats B. Hon arbetar som 

enhetschef inom vård och omsorg för kommunen, något hon gjort i ett flertal år. Hennes 

arbetslivserfarenhet har till största delen varit inom vård- och omsorgsyrket med olika typer av 

befattningar. Vårdplats B som respondenten befinner sig i är beläget i en annan liten kommun 

i mellersta delen av Sverige. Denna vårdplats befinner sig inom 100 kilometers avstånd från 

vårdplatsen A och staden Örebro. På denna vårdplats har de en intern bemanningspool som 

bemanningsstrategi. 
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Sjuksköterska (X) 

Den inhyrda sjuksköterskan arbetar på olika vårdplatser runt mellersta delen av Sverige. Hon 

har en lång erfarenhet inom yrket och har till största delen av sin yrkeskarriär arbetat på 

bemanningsföretag, men även haft anställningar direkt av vårdplatser. Respondenten är 

legitimerad sjuksköterska och är för tillfället uthyrd till ett kundföretag. Dess uthyrning har 

pågått i sex månader utan ett angivet datum om när hennes uppdrag på arbetsplatsen ska 

upphöra. Sjuksköterskan väljer en anställning via ett bemanningsföretag med motiven valfri 

schemaläggning och förmånlig lön. 

Sjuksköterska (Y) 

Den fast anställda sjuksköterskan vi intervjuade är direkt anställd via en kommun. 

Respondenten har en lång erfarenhet inom yrket och har varit anställd av samma vårdplats i 

åtta år. Hon har en sjuksköterska legitimation och har under sin karriär arbetat på olika 

arbetsplatser men med en direktanställning av vårdplatserna. Hon har alltså inte varit anställd 

via ett bemanningsföretag under hennes yrkeskarriär, med motiven säker anställning och trivsel 

på arbetsplatsen.  

Sjuksköterska (Z) 

Sjuksköterska Z har under sina tre år som anställd hos kommunen arbetat två år som ordinarie 

personal men har efter en tillökning i familjen, valt att ta en tjänst inom den interna 

bemanningspoolen. Respondenten har tidigare haft en anställning hos en närliggande kommun 

med en fast anställning som löpte under en femårsperiod. Sjuksköterskan är legitimerad och 

fick sin första anställning efter en praktiktjänst för kommunen. Hon trivs med sitt 

arbetsförhållande eftersom tiden att umgås med sina barn ökar samtidigt som hon kan bidra till 

hushållet. Flexibla arbetstider är hennes motiv till en sådan typ av anställning.  

4.2 Respondenternas förhållande till respektive vårdplats 

De två personalansvariga cheferna på de två kommunerna har båda ett personalansvar som 

exempelvis omfattar schemaläggningar, utbildningar, personalanställningar och 

arbetsstrategier. Sjuksköterskorna som intervjuades har gemensamma arbetsuppgifter som 
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medicinutdelning, diagnostisering och andra uppgifter som berör tjänster för brukaren. På en 

arbetsplats inom kommunalvården är det de personalansvariga som har ansvaret för vilka 

arbetsuppgifter som tilldelas till sjuksköterskorna samt hur de utför arbetsuppgifterna. 

De anställda som jobbar med brukarna rapporterar till bemanningscheferna en gång i veckan 

kring rutiner, arbetet och övriga aspekter som en personalansvarig behöver. Vidare vänder sig 

sjuksköterskorna till cheferna kring arbetsrelaterade frågor, så som förmåner och 

löneförhandling.  

4.3 Personalbehovet 

Kommun A är nöjd med bemanningen som finns tillgodo, där respondenten beskrev hur det 

används fastanställd personal samt bemanningssjuksköterskor för de vakanta tjänsterna. A.A 

tycker att det är tråkigt att inte kunna bemanna med kommunalt anställda sjuksköterskor och 

medger att det är ett mål som kommunen jobbar för. När frågan om varför kommunen hyr in 

personal kom upp svarade personalchefen; ”Det har varit så att vi har haft brist på ordinarie 

sjuksköterskor på grund av rekryteringssvårigheter, det har varit sjuksköterskor som har slutat, 

det har varit vakanta rader, och vi måste ju tillgodose behovet. Så när vi inte har egna måste 

ta in andra sjuksköterskor”. Det förklarades även hur A.A är rädd för att hennes egna personal 

ska bli utbränd, vilket är ett annat motiv till inhyrningen. Vidare berättar respondenten att 

många sjuksköterskor väljer bemanningsföretag just på grund av den förmånliga lönen, och 

vissa anställningsvillkor såsom arbetstider. 

 

Kommun B känner angående den befintliga bemanningen att det krävs fler sjuksköterskor. 

Främst för att täcka upp behovet, då arbetet ökat med 15 procent i vård och omsorg i omfattning 

från 2015 till 2016. Fram till 2018 har de behov av fler legitimerade sjuksköterskor, och B.B. 

medger att bemanningen alltid går att förbättra genom att till exempel testa nya idéer. 

Kommunen känner att de uppfyller de krav som sätts på en kommun sett till bemanningen. Den 

vanligaste anledningen till att kommunen är i behov av personal är för att täcka upp för 

frånvarande sjuksköterskor, som på grund av sjukdomar inte kan arbeta. Problematiken med 
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en bristande personalstyrka enligt respondenten är minskad kontinuitet för brukarna. På frågan 

hur kommunen löser personalbehovet svarade personalchefen: ”Vi använder oss utav en 

bemanningspool, som fungerar ungefär som ett internt bemanningsföretag. Där har de 

anställda ett webbaserat schema där de kan anmäla tider som de kan jobba. Oftast har 

bemanningspoolsarbetarna ett x antal timmar per månad, sedan kallas de in eller anmäler 

intresse via webben om ett ledigt pass dyker upp. Respondent B.B. menar att den poolanställda 

får delta i möten och ta del av samma information som ordinarie anställda och vet på så sätt 

om något i systemet eller bland rutinerna har ändrats. På en följdfråga besvarar respondent B.B 

vad som ingår i sådana möten “Vi pratar om ändringar som ska ske inom organisationen och 

tar upp åsikter som de anställda har. Men det handlar även om att ha en trevlig stund 

tillsammans där vi kan umgås över en kaffe”.  

4.4 Gruppdynamiken ur kommunens perspektiv 

Vårdplats A  

Lösningen, i form av inhyrd personal, gör att den ordinarie personalen slipper arbeta övertid 

eller ha för stora ansvarsområden vid en bristande personalstyrka. Respondent A.A. menar på 

att de sjuksköterskor som hyrs in till deras kommun är duktiga i arbetet de utför. Den negativa 

aspekten är att de inhyrda inte kommer in i organisationen på samma sätt som den ordinarie 

personalen gör. I deras kommun har de inhyrda personalen blivit bra bemötta av den ordinarie 

personalen. Det som kan vara en faktor till att de hamnar utanför är att de exempelvis inte får 

närvara på möten eller delta i utbildningar. A.A  tror även att de olika anställningarna påverkar 

hur man kommer in i organisationen där en sjuksköterska som tillfälligt ska arbeta inte går in 

med samma motivation eller engagemang som en person med en fast tjänst.   

Vårdplats B 

Vårdplats B har en bemanningsstrategi som innebär en egen bemanningspool och finns till för 

att bemanna organisationen vid uppstående luckor i arbetskraften. Respondent B.B. menar på 

att fördelen med denna typ av lösning är att de kan tillsätta kunnig personal med delegering på 

ett snabbt sätt. Huruvida personalen kommer in i gruppen beror på hur ofta de arbetar. Hon 
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menar dock att de för det mesta kommer in i gruppen bra, vilket har sin grund i att de har 

kunskap om organisationen då deras anställning är intern. Fördelarna för poolpersonalen är 

bland annat ett tillägg på lönen och ett minskat ansvar. Gruppdynamiken ska enligt respondent 

B.B. inte påverkas när en anställd från bemanningspoolen täcker upp en lucka i arbetskraften 

utan ses som en avlastning, något som de anställda oftast visar uppskattning för. 

4.4.1 Gruppdynamiken ur sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterska X 

Sjuksköterska X är anställd på ett bemanningsföretag och har en lång erfarenhet inom yrket. 

På sin nuvarande arbetsplats trivs hon bra med arbetsförhållandet och arbetsmiljön i 

kundföretaget hon arbetar för. Med tanke på respondentens långa erfarenhet inom yrket har det 

dock förekommit arbetsplatser där hon inte trivts på. Hon menar på att det krävs en del för att 

komma in i organisationen på rätt sätt och bli accepterad i gruppen, där det största ansvaret 

ligger hos den inhyrda personalen. Respondenten menar på att man får vara lite av en kameleont 

för att ha förmågan att ”smälta in” i gruppen, där ett ansvar även ligger på chefen att se över 

att detta sker, något som inte alltid är lätt. Sjuksköterska X berättar hur den långa erfarenheten 

inom yrket gjort att det har blivit lättare att komma in i gruppen och egenskapen att arbeta som 

en social kameleont har utvecklats med åren. Under sin tidigare karriär har det förekommit 

dåliga arbetsförhållanden och arbetsmiljöer, speciellt under sina första år inom yrket. 

Respondenten menar på att gruppdynamiken inte är av lika stor vikt för henne som det är för 

den ordinarie personalen. Detta menar respondenten beror på att kopplingen till kundföretaget 

inte är lika stark och att möjligheten att byta arbetsplats är enklare. 

Sjuksköterska Y 

Sjuksköterska Y arbetar idag som ordinarie personal med en anställning som löpt under 10 år 

i kommunen, en anställning hon är nöjd med. Något som kan vara jobbigt är att det kan 

förekomma stressiga perioder då det förekommer hög arbetsbelastning på en underbemannad 

arbetsstyrka. Vid sådana tillfällen brukar det tillsättas inhyrd personal för att täcka upp luckor 

i arbetskraften, något som respondenten menar påverkar dynamiken i gruppen. Sjuksköterska 
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Y förklarar att de är som en familj i den ordinarie personalstyrkan där de täcker upp för varandra 

och fördelar arbetsuppgifter jämt mellan individerna i gruppen, mestadels på grund av den ofta 

sjukskrivna arbetschefen. När det tillsätts en inhyrd personal brukar dessa individer tilldelas de 

mer vardagliga uppgifterna och slippa de svårare uppgifterna, något som istället blir fler för 

den ordinarie personalen. Förutom detta saknar den inhyrda personalen de grundläggande 

rutinerna som förekommer på arbetsplatsen, exempelvis vart man slänger handskarna. Detta 

menar sjuksköterskan bidrar till att det uppstår dåliga relationer mellan den ordinarie- och 

inhyrda personalen, vilket fortsättningsvis efterlever även för nästkommande inhyrd personal. 

Sjuksköterska Z 

Sjuksköterska Z trivs på sin arbetsplats och tycker att kollegorna är väldigt hjälpsamma och 

trevliga. På frågan om hon har samma arbetsvillkor och arbetsförhållande svarade 

respondenten ”Nej, jag har samma förmåner. Ibland känns det som att de kan bestämma lite 

på jobbet, där jag som extraanställd inte kan ta vissa beslut utan att fråga de som har jobbat 

där länge. Sen så är de alltid trevliga, och väldigt villiga att lära ut i början, så rent generellt 

fungerar det väldigt bra”. Vidare beskriver sjuksköterskan hur hon uppskattas på ett annat sätt 

eftersom hon ofta ställer upp och tar andras pass vid eventuella sjukskrivningar eller vårdnad 

av barn. På frågan hur respondenten kommer in i arbetsgruppen som anställd via 

bemanningspoolen svarar hon ”Jo jag känner mig absolut som en av dem. Arbetsuppgifterna 

delas upp väldigt jämnt och som sagt så är alla trevliga. Man lär egentligen bara känna de när 

man fikar i och med att vi har så mycket jobb hela tiden. Personalfesterna brukar vara bra!”. 

Arbetsinsatserna som sjuksköterskan bidrar med uppskattas, där respondenten anser att hon är 

bra på sitt jobb och försöker visa framfötterna. 

4.4.2 Engagemang och arbetsrutiner hos den anställde 

Sjuksköterska X 

Sjuksköterska X menar på att hennes arbetsrutiner till viss del skiljer sig från en ordinarie 

anställd personal. Detta genom att den ordinarie personalen i många fall har arbetat på en och 

samma arbetsplats under en längre tid och utgår då endast från den givna vårdplatsens rutiner. 
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Respondenten, som har arbetat på olika vårdplatser under sin karriär, har samlat rutiner från 

olika arbetsplatser vilket har bidragit till en förståelse för vilka rutiner som anses vara bäst. 

Respondenten försöker dock ta hänsyn till vårdplatsens givna rutiner för att inte skapa 

konflikter med personerna i organisationen, vilket är tids- och energikrävande. 

Det engagemang som sjuksköterska X har för arbetet är kopplat till chefen då hen ska få valuta 

för pengarna. Synen på medarbetare och den organisatoriska strukturen är dock inget som tas 

till hänsyn ”Om det uppstår intressekonflikter eller långa beslutsvägar, vilket är vanligt i 

offentlig sektor så tar jag detta utan att känna frustration om hur det påverkar arbetsplatsen 

eller medarbetarna i den”. De uppgifter som respondenten blir tilldelad utförs på det bästa 

möjliga sätt men menar att det inte finns större incitament till att lösa konflikter som inte är 

anknutna till arbetet som sjuksköterska X utför. 

Sjuksköterska Y 

Sjuksköterska Y som har arbetat en längre tid inom kommunen menar på att hennes 

arbetsrutiner är inarbetade och sker för det mesta per automatik. Respondenten berättar att 

rutinerna är något som samtlig personal ska följa men som kan brista till och från. Det som är 

värst gällande inhyrd personal är att de inte följer arbetsplatsens rutiner, utan tillämpar egna. 

”Många försöker att ta till sig av vad vårdplatsen har för rutiner men några bryr sig inte om 

att de gör fel”. 

På frågan om vad sjuksköterska Y har för engagemang för arbetet som utförs var det kopplat 

till patienternas trivsel och säkerhet, samt att respondenten själv med hennes kollegor ska ha 

en bra arbetsmiljö. Det är dessa faktorer som respondenten menar ger henne motivation till att 

utföra arbetsuppgifterna hon blir tilldelad. Vid frågan på hur chefen kan påverka engagemanget 

och motivationen till arbetet som utförs så svarade sjuksköterska Y att relationen till sin chef 

inte är det primära, utan relationen mellan kollegorna och patienterna är det som ger 

respondenten engagemang och motivation till arbetet. Sjuksköterska Y fortsatte ”Chefen 

befinner sig knappt på arbetsplatsen utan är sjukskriven väldigt ofta och kan därför inte 

motivera oss som en chef bör göra, men vi håller ihop som en familj och motiverar varandra”. 
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Sjuksköterska Z 

Sjuksköterska Z har på grund av sin livssituation valt att byta sin heltidstjänst mot en mer 

flexibel tjänst i kommunens interna bemanningspool. Arbetsrutinerna skiljer sig inte åt mellan 

den ordinarie personalen och respondenten, utan är snarlika genom hela organisationen. 

Lärdomen kring rutinerna har respondenten fått genom den tidigare anställningen som 

innefattade en ordinarie anställning. 

Engagemanget gentemot sitt arbete beskriver respondenten vara god. ”Ja engagemanget i 

arbetet som jag utför är bra där jag vill att mina kollegor mår bra och att det går bra för 

vårdplatsen”. Respondenten berättar även att hon efter sin tid i bemanningspoolen har lärt 

känna de flesta inom organisationen då hon arbetat inom olika avdelningar. Sjuksköterska Z 

på frågan om utvecklingsmöjligheter svarar att hon har samma tillgång till kurser och 

utbildningar som andra sjuksköterskor som arbetar efter ett fast schema 

4.4.3 Kvaliteten på vården ur kommunens perspektiv 

Vårdplats A 

A.A. menar att det finns både en positiv och en negativ påverkan på kvaliteten inom vården 

vid inhyrning av personal. Det som är positivt är att de fyller upp de tomma luckorna vilket gör 

att inget arbete går förlorat och att de oftast utför dessa arbetsuppgifter bra. Det som är negativt 

är att de inte uppnår samma kvalitet som en ordinarie anställd gör. Detta menar respondenten 

beror på att den ordinarie personalen kan arbetet på ett annat sätt. Den ordinarie personalen får 

ta del av information som inte den inhyrda personalen får, har en annan typ av inskolning och 

kan rutinerna bättre än en inhyrd sjuksköterska. En annan faktor till att kvaliteten kan påverkas 

är att de inhyrda sjuksköterskorna inte har samma engagemang och motivation till arbetet som 

de utför. Respondent A.A. förklarar att om personen blir tillsatt som en ordinarie personal är 

engagemanget till att lära upp sig vårdplatsens rutiner och processer betydligt högre än för en 

person som är inhyrd och ska befinna sig på arbetsplatsen en kortare period. 

Vårdplats B 

B.B. ser sin bemanningsstrategi som positiv gällande kvaliteten på vården men belyser även 
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några negativa aspekter. De negativa aspekterna är att personal som inte är ordinarie har svårt 

att utföra uppgifterna med samma effektivitet och kvalitet som en person som arbetar heltid på 

samma arbetsplats. Respondenten menar dock att denna personal är det bästa möjliga 

alternativet för att täcka upp för frånvarande personal. Vidare påpekas att de har relativt bra 

koll på de processer och rutiner som finns eftersom vårdplatsen är arbetsgivaren. De utför alltså 

sitt arbete på olika avdelningar men inom samma vårdplats där rutinerna och processerna är 

någorlunda lika oavsett avdelning. Poolpersonalen har samma typ av upplärning och har 

tillgång till samma information som den ordinarie personalen vilket respondenten anser 

förbättrar effektiviteten och kvaliteten som utförs av bemanningspersonalen jämfört med 

inhyrd personal. 

 

4.5 Kommunernas personalkostnader och omkostnader inom 

sjuksköterskegruppen - Rekrytering 

Kommun A 

I kommun A sköter respektive enhetschef rekryteringen inom de olika avdelningarna, och 

avgör när en person ska anställas eller avskedas. Processen beskrivs som tidskrävande, där man 

börjar med att specificera tjänsten och bestämma de kraven som finns för den. Sedan läggs 

annonsen ut på arbetsförmedlingens platsbank, kommunens hemsida samt i den lokala 

tidningen. Nästa steg är att gå igenom alla inskickade CV och ta in lämpliga personer på 

intervjuer, och utifrån dessa välja den mest lämpliga för tjänsten. Denna process försvinner 

enligt enhetschefen vid användning av bemanningsföretag eftersom konsulten redan har 

genomgått rekryteringsprocessen hos bemanningsföretaget. A.A. understryker dock att 

processen räknas in i slutpriset som bemanningsföretaget fakturerar till kommunen för sina 

anställda. 

Kommun B 

Respondent B.B. beskriver rekryteringsprocessen på liknande sätt som A.A. Enhetschefen 
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svarar på frågan om rekrytering som tidskrävande ”Ja det är den, man måste göra en kravlista 

med olika specifikationer och sedan lägga ut en annons som är intressant för de sökande. Efter 

det måste man ta in de intresserade och intervjua de som anses vara lämpade för tjänsten. Det 

resulterar i mycket jobb i slutändan.”  

4.5.1 Direktlön, socialavgifter och administrativt arbete 

Kommun A 

Kommun A påpekar att det är dyrt att hyra in sjuksköterskor, knappt dubbelt så dyrt som en 

ordinarie personal. Vidare berättar enhetschefen ”Hade jag haft ett alternativ skulle jag lägga 

ner den tid det krävs rent administrativt för att få in en ordinarie personal istället för att behöva 

ta in bemanningspersonal.” Gällande löner är den genomsnittliga bruttotimlönen för ordinarie 

anställda sjuksköterskor 207 kronor.  För att beräkna en exakt timkostnad för en ordinarie 

anställd läggs en personalomkostnad på, som innebär en multiplicering av bruttolönen med 1,4 

där lönehantering, socialavgifter och administrativt arbete ingår. Det resulterar i att en 

genomsnittlig bruttotimlön inklusive pålägg hamnar på 290 kr. För att kunna jämföra 

personalen delade enhetschefen de priser som bemanningsföretaget fakturerar för en timmes 

arbete utfört av en konsult. Den timkostnaden är 562 kronor vilket är knappt dubbelt så mycket 

som en ordinarie anställd kostar. 

På frågan om det administrativa arbetet minskar genom inhyrning av bemannings svarar A.A. 

“Egentligen inte då kontakten med bemanningsföretaget tar tid. Exempelvis vid beställning av 

bemanning och utvärdering av den personal vi får in. Om det kommer många olika sköterskor 

tar ju den processen tid.  Men ibland kan det vara gynnande, till exempel vid sjukskrivning har 

inte vi det ansvaret för rehabilitering utan det är bemanningsföretaget som står för det. Även 

medarbetarsamtal och lönesamtal är något som vi slipper”. 

Kommun B 

Kommun B, som tidigare nämnt, använder inte bemanningsföretag, utan en intern 

bemanningspool om bemanningsstrategi. I poolen har anställda ungefär samma timlön som en 
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ordinarie sjuksköterska om man delar antalet timmar de arbetar med deras månadsbruttolön. I 

kommun B är den genomsnittliga timlönen 186 kr för poolanställda och 190 kr för 

heltidsanställda. För att vidare beräkna dess totala kostnader används multiplikatorer, för de 

poolanställda är den 1,55 (55 procent påslag) och för de ordinarie anställda; 1,50 (50 procent 

påslag). Det finns en skillnad i påslagen då poolanställda använder extra system vid till exempel 

schemaläggning och lönerna hanteras genom sammanställning av timmar vilket tar längre tid 

än för heltidsanställda med månadslön. Den totala kostnaden för en poolanställd blir alltså 288 

kr och för en heltidsanställd 285 kr. Det administrativa arbetet för en bemanningspool innebär 

inte så höga kostnader och är enligt B.B. mer värt att satsa på, jämfört med att hyra in personal 

från bemanningsföretag. 

4.5.2 Upplärning 

Kommun A 

Kommun A beskriver upplärningen som en väsentlig process vid början av en anställning. Det 

är den kunskapen som sedan kommer att användas för att utföra tjänster inom verksamheten. 

Ju bättre upplärning i början desto mindre chans för misstag under arbetet. Även denna process 

är kostsam då upplärningstiden kräver två anställda under ungefär två veckor, där endast en 

personals arbetsuppgifter uppfylls. 

På frågan om det finns skillnad i upplärning för en kommunanställd och en inhyrd från 

bemanningsföretag svarar enhetschefen ”Kommer man som inhyrd tar det oftast bara ett par 

dagar medan en ordinarie personal får upplärning i ungefär två veckor. Det är alltså stor 

skillnad på upplärningstiden. De inhyrda som kommer får inte alls samma förutsättningar som 

den som ska vara kvar och jobba länge. När man kommer tillfälligt till en sådan arbetsplats 

hinner man inte lära sig allt. Vi har olika register de inte får tillgång till, så de kan inte utföra 

samma arbetsuppgifter som den ordinarie personalen. Däremot måste de kunna gå in i vårt 

journalsystem och kunna dörrkoder för att komma in i olika rum. Det kostar att skola in folk 

för att de ska kunna lära sig de mest nödvändiga rutinerna. Vi måste ansöka om behörigheter 

till den nya personalen och lära dem journalsystemet och orienteringen på vårdplatsen.” Alltså 
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kan upplärningen ses som billigare för en bemanningsanställd på grund av att den kortare 

upplärningstiden. Denna upplärning blir dock en bortslösad investering enligt enhetschefen när 

en sådan anställd förflyttar sig till en annan kommun. 

Kommun B 

Kommun B betonar att upplärningen ska vara så komplett som möjligt innan deras personal 

börjar arbeta på egen hand. ‘’För just sjuksköterskor tar det från två till tre veckor för att få 

lära känna alla arbetsrutiner och lära sig att lokalisera inom verksamheten. Vissa lär sig dock 

snabbare än andra men två veckor är nog ett genomsnitt av vad våra sjuksköterskor behöver 

innan de arbeta själva utan hjälp påpekar chefen’’. Precis som kommun A har kommun B inte 

räknat på vad en sådan process kostar utan det krävs flera slags mätningar för att komma fram 

till en representativ siffra. 

Frågan gällande skillnader i upplärning mellan en månadsanställd och en timanställd i intern 

bemanningspool besvarades av B.B. på detta sätt: ”Alla våra sjuksköterskor anställs via 

kommunen, oavsett om de anställs som poolanställd eller på schema. Alltså har de samma 

förutsättningar under upplärningen och arbetets gång. Det sker skiftningar mellan 

poolanställda och schemaanställda, därför är det viktigt för oss att utbilda båda dessa grupper 

i samma mån.” 

4.5.3 Kurser och utbildningar 

Kommun A 

Kommun A erbjuder utbildningar och kurser till deras egen personal, samtidigt som 

kommunens representant berättar hur bemanningsföretagen står för deras egen personals 

utbildningar. Däremot har de inhyrda rätt att ta del av APT-mötena som sker en gång i veckan, 

där de får läsa protokoll men inte närvara på själva mötet. Vidare erbjuder kommunen 

vidareutbildningar för personal anställd av kommunen för att locka personal till arbetsplatsen. 

Detta genom att personalen kan reservera en plats på olika kurser var tolfte månad. 
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Kommun B 

Kommun B erbjuder också kurser, obligatoriska och frivilliga, omkring 1-2 gånger om året. 

Där får samtliga anställda hos kommunen delta, däribland personalen i bemanningspoolen. 

Kurserna erbjuds mestadels för att de anställda ska ha en utbildningsplan som de känner sig 

bekväma med.  
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5 Analys 

Detta kapitel består av en analys utifrån de teoretiska och empiriska avsnitten, där tanken är 

att hitta samband mellan de olika konsekvenser som kan uppstå vid inhyrning av personal och 

en intern bemanningspool.  

5.1 Motiv till att välja/inte välja bemanningsföretag 

Det råder enligt kommunerna en brist av sjuksköterskor på arbetsmarknaden, något som har 

fått kommun A att ta till extern bemanning i form av inhyrd personal. Kommun B, som har ett 

annat tillvägagångssätt visar på samma syn gällande personalbristen men har med sin  

Figuren visar de olika stegen som personalbristen leder till i de fall där de hyr in personal 

 

Figur 2. Egen modell. Identifierat orsakssamband   

bemanningsstrategi kunnat kringgå bemanningsproblemet. Att avlasta den existerande 

personalen var en ny faktor som dök upp i samband vid intervjun med kommun A. 

Avlastningen ses inte som ett motiv för inhyrning enligt teorin men anses enligt Hayes m.fl. 
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som en positiv påverkan på gruppdynamiken.135 Detta kan därför ses som ett lämpligt motiv 

till inhyrningen av personal. Denna anledning ansåg inte kommun B vara en av de huvudsakliga 

anledningarna till att ta in extra personal utan pekade endast på den förstnämnda faktorn.  

En annan anledning till att kommun A blir tvungna att hyra in personal från bemanningsföretag 

har att göra med rekryteringssvårigheter, där kommunen i allmänhet har svårt att locka 

personal. Kommun A beskriver hur lönen och anställningsvillkoren är det som får en 

sjuksköterska att välja en anställning via bemanningsföretaget, något som förklaras som en 

löneprioritering vid valet av arbetsgivare.136 Sjuksköterska X, som är inhyrd från ett 

bemanningsföretag instämmer, där den förmånliga lönen och anställningsvillkoren är det som 

får henne att välja ett bemanningsföretag. Olofsdotter beskriver vidare hur arbetsvillkor, såsom 

flexibla arbetstider, är en annan anledning till varför sjuksköterskor väljer denna typ av 

arbetsgivare137, vilket överensstämmer med sjuksköterska X’s svar. 

Sjuksköterska Y väljer sin anställningsform på grund av det säkra arbetsförhållandet och den 

goda relationen till de övriga kollegorna, där trivseln på jobbet prioriteras. Den sista 

respodenten, sjuksköterskan Z, väljer en anställning via en intern bemanningspool med 

anledning av de flexibla arbetstiderna och utvecklingsmöjligheterna. Dessa möjligheter kan 

tolkas genom kärn-periferi-modellen som att anställda via en bemanningspool behandlas som 

en del av kärnan.  

5.2 Påverkan på gruppdynamiken  

Kärna-periferi-modellen visade på att en organisation har en tvådelad arbetskraft.138 Personal 

som ses som utbytbar och det inte satsas resurser på ses som periferin. Denne har enligt teorin 

en sämre utvecklingsmöjlighet än kärnan i en organisation. A.A. bekräftar med sina svar 

Kantelius påstående om att den inhyrda personalen är en del av periferin i en organisation där 

                                                
135 Hayes m. fl. (2012) 
136 Håkansson & Isodorsson (2016); Adams m. fl. (2015); Hurst & Smith (2010) 
137 Olofsdotter (2008)  
138 Atkinson (1984) 
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A.A förklarar att de inhyrda ofta byts ut samt att det inte erbjuds några utbildningar till dessa 

från kommunen. Enligt Kärn-periferi modellen är det personalen i kärnan som ingår i den 

långsiktiga planeringen och ses som värdefull.139 Detta intygar att sjuksköterskorna anställda 

inom kommunen kan ses som kärnan då dessa får ta del av utbildningar, ses inte som utbytbara 

och ingår i företagets framtida planeringar. Ur tidigare resonemang kring A.As svar om att den 

inhyrde inte ingår i den långsiktiga planeringen skapar ännu ett bevis på att den befinner sig i 

periferin av organisationen. Detta menar Olofsson har en påverkan på hur de kommer in i 

organisationen och hur det i sin tur har avspeglats på dynamiken i gruppen.140 Att det 

förekommer en påverkan på gruppdynamiken är något som respondenten A.A. håller med om. 

A.A. menar att det under vissa situationer kan förekomma svårigheter för den inhyrda att känna 

en samhörighet till organisationen. Även respondent- X och Y visar på att sådana situationer 

förekommer. Olofsdotter visar på att den inhyrda hamnar i en form av utanförskap och blir 

betraktad som en outsider141. Detta antagande kan anknytas till det respondent Y menar om att 

den inhyrda personalen i många fall måste ha en social anpassningsförmåga där det oftast är en 

fråga om att arbeta som en ”social kameleont” för att inte hamna i ett utanförskap.  

Att gruppdynamiken påverkas går även att koppla till de skilda arbetsrutinerna som 

förekommer mellan en ordinarie- och inhyrd personal. Respondent Y uppgav bland annat att 

den inhyrda personalen inte tar hänsyn till de rutiner som fanns på den givna avdelningen. Detta 

ansåg respondenten påverka deras attityd gentemot varandra. Teorin pekar på att inhyrd 

personal uppvisar brister i organisationens rutiner142, men utan att koppla detta till en påverkan 

på gruppdynamiken. Denna koppling framgår dock i den empiriska datainsamlingen där 

respondent Y påvisar att det är en faktor till att konflikter uppstår på arbetsplatsen som har en 

inverkan på atmosfären i gruppen. 

                                                
139  
140 Olofsdotter (2008) 
141 Olofsdotter (2008) 
142 Adams et al. (2015) 
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5.3 Kvaliteten på vården  

Sett till den empiriska datainsamlingen bidrar den inhyrda personalen till att vårdplatserna kan 

ha en fullskalig arbetsstyrka och har på så sätt en positiv inverkan på kontinuiteten. För att se 

över den påverkan inhyrd personal har på organisationens prestation har vi genom teorin 

lokaliserat vissa faktorer som kan påverka en organisations effektivitet, och faktorer som 

påverkar kvaliteten i vården. Modellen HPT-huset visar hur en bristande gruppdynamik har en 

påverkan på effektiviteten i organisationen.143 Detta går att koppla till empiriavsnittet om 

gruppdynamik där det framgick att inhyrd personal på olika sätt var korrelerad till en försämrad 

gruppdynamik.  

Den empiriska datainsamlingen uppvisar även vissa faktorer som går att utläsas i Kanters teori 

om ”Strukturell empowement”. Respondent A.A. menade att den inhyrda personalen inte får 

vara med på möten och därmed till viss del exkluderas från det Kanter kallar formell och 

informell makt som innebär det kontaktnät individen har i organisationen vilket har en negativ 

effekt på effektiviteten i utförandet av deras arbetsuppgifter. 

I kommun B har dock den extra personalen inte en lika stor påverkan på effektiviteten och 

kvaliteten hos vårdplatsen. Eftersom att kommun B använder sig av en intern bemanningspool 

har de en bättre organisatorisk gemenskap då de har en anställning direkt av kommunen och 

får delta i möten som den ordinarie personalen.  

Respondent B.B menar att bland annat möten ger upphov till att lära känna andra anställda och 

samtidigt utbyta åsikter om den rådande situationen samt den långsiktiga planeringen. Eftersom 

att de poolanställda får tillgång till samma information som den ordinarie personalen gällande 

rutiner och processer menar respondent Z att de på så sätt har lättare att integrera i 

organisationen, något HPT-huset menar har en positiv påverkan på organisationens effektivitet. 

                                                
143 Lindström-Myrgård (1994) 
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5.4 Ekonomiska Effekter: Val av att bemanna internt eller 

externt 

Enligt transaktionskostnadsteorin är det priset för hela transaktionen som bestämmer om man 

ska utföra en aktivitet internt inom organisationen eller överlåta tjänsten till en extern aktör på 

marknaden.144 Den insamlade empiriska datan beskriver att i kommunernas fall handlar det om 

dess bemanningsstrategier som innefattar exempelvis rekryteringsprocesser, utbildning av 

personal och dess uppsägningar. Att utföra dessa aktiviteter internt innebär att organisationen 

skapar en egen bemanningspool bestående av vikarier som är anställda hos kommunen. Vid 

inhyrning av personal från ett bemanningsföretag använder man sig ut av marknaden, det 

innebär att man utför aktiviteten externt genom att köpa bemanningsföretagets tjänster. Teorin 

påpekar att man bör välja det alternativet som är billigast efter beräkningar kring hela 

transaktionen.145 

Med tillämpning av teorin är Kommun A den kommunen som har valt det externa alternativet 

och använder ett externt bemanningsföretag som vikariepool medan kommun B utför 

aktiviteterna internt och har utvecklat en egen bemanningspool. 

  

5.4.1 Kostnader som uppstår vid inhyrning från bemanningsföretag 

Kommun A nämner flera olika aktiviteter som uppstår och försvinner vid inhyrning av personal 

från ett bemanningsföretag. De som uppstår innan en inhyrd konsult befinner sig på 

arbetsplatsen är sökandet av bemanningsföretag och uppförande av kontrakt. När kommunen 

har bestämt sig för att ta in en personal så tillkommer även uppföljning av den anställde genom 

en ständig kontakt med konsultens chef, alltså bemanningsföretaget. Alla dessa kostnader 

stämmer väl överens med transaktionskostnadsteorin.146 Kommun As enhetschef samt flera 

forskare påpekar dock att dessa inte är de enda kostnaderna som kan kopplas till en extern 

                                                
144 Williamsson (1979) 
145 Ibid 
146 Williamsson (1979) 
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bemanningspool. Fakturahantering och ineffektivitet i form av konsulternas sämre orientering 

och ofullständig access till journalsystemen på arbetsplatsen är sådana kostnader som är svåra 

att mäta och skiljer sig åt emellan arbetsplatser.147 

5.4.2 Kostnader som försvinner vid inhyrning från bemanningsföretag 

Rekryteringsprocess, uppsägning och utbildning är de aktiviteter som ett bemanningsföretag 

erbjuder till kommunerna vilket innebär att kommunerna har inga direkta kostnader kopplade 

till dessa aktiviteter enligt A.A. Forskarna Håkansson och Isodorsson påpekar att dessa 

kostnader försvinner i praktiken men egentligen räknas de in i slutliga priset som man betalar 

för konsulten, dock med ett vinstpålägg.148 För att då veta om konsultens timpris multiplicerat 

med antalet timmar som denne jobbar är billigare än att utföra dessa aktiviteter internt krävs 

omfattande beräkningar. Enligt Hurst och Smith är kostnaderna kring inhyrd personal oftast 

underskattade då det är svårt att sätta ett pris på ineffektiviteten samt extra aktiviteterna som 

finns kopplade till denna bemanningsstrategi.149 

5.4.3 Kostnader kopplade till en intern bemanningspool 

Enligt kommun As enhetschef är den interna bemanningspoolen ett effektivt system och ett 

enkelt sätt för att ta in personal vid behov. Denna åsikt stärks av flera studier där forskarnas 

studier tyder på att den interna poolen är att föredra då den slutligen tillför mindre kostnader 

för personalhantering än det priset som sjukvården erhåller från ett vinstdrivande 

bemanningsföretag.150 De extra kostnader som tillkommer vid denna bemanningsstrategi 

istället för extern bemanning är systemets mjukvara och dess underhåll, löner till personalen 

som hanterar systemet och inringningen av personalen vid dess behov, alltså schemahantering. 

Rekryteringar, uppsägningar och utbildningar sköts av kommunen på samma sätt och av 

samma personer som för den ordinarie personalen.  

                                                
147 Rispel & Moorman (2015); McKenna (2011); Hurst & Smith (2010) 
148 Håkansson & Isodorsson (2016) 
149 Hurst & Smith (2010) 
150  Adams m. fl.. (2015); McKenna (2011);  Hurst & Smith (2010) 
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5.5 Jämförelse av personalkostnader inkl. -omkostnader mellan 

en ordinarie anställd och en inhyrd konsult 

Kommun As uppgifter om timpenning för en inhyrd personal talar om att en konsult är drygt 

dubbel så dyr än en ordinarie anställd. I kommunens fall handlar det om en genomsnittlig 

timlön på 290 kr inklusive olika omkostnader för egna sjuksköterskor gentemot 562 kr för en 

inhyrd sjuksköterska. Enligt Hursts och Smiths studie samt Unionens statistik handlar det om 

50 - 100 procent ökning mellan dessa två anställningsgrupper vilket stämmer överens med 

kommunens utfall som hamnar på cirka 94 procent.151 

5.5.1 Jämförelse av personalkostnader och -omkostnader mellan en 

ordinarie anställd och en bemanningspoolanställd  

Kommun Bs uppgifter gällande extra personal i form av en intern bemanningspool tyder på att 

det inte finns stora kostnadsskillnader mellan en ordinarie anställd och en vikarie. Anställda i 

bemanningspoolen har lite lägre timlön men får själva lägga upp sitt schema och bestämma 

sina arbetstider. De extra omkostnader som tillkommer i form av schemahantering och 

poolhantering innebär en ökning av totala timpenningen med 1 procent gentemot en ordinarie 

anställd som jobbar med ett fast schema och en fast månadslön. Enligt den engelska studien 

där forskarna har undersökt flera sjukhus med interna bemanningspool var ökningen kring 2 

procent, vilket skiljer sig från kommunens utfall men hamnar inte så långt ifrån.152 

5.6 Vägledande kalkyl för kommuner 

För att fullständigt undersöka bemanningstrategiernas konseknvenser samt tillämpa 

transaktionskostnadsteorin i sin helhet fann vi det nödvändigt att skapa en kalkyl. Denna kalkyl 

består av variabler i form av olika konsekvenser som är kopplade till det interna och externa 

alternativet. För att en kommun ska kunna, ur ett ekonomiskt perspektiv, avgöra om dess 

                                                
151 Hurst & Smith (2010); Unionen.se (2017-04-14) 
152  Hurst & Smith (2010) 
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bemanningsstrategi bör utföras genom en intern bemanningspool eller ett externt 

bemanningsföretag krävs en uträkning som omfattar i princip alla möjliga kostnader som kan 

kopplas till just dessa två val. I denna uppsats var försöket att lokalisera de mest väsentliga 

kostnader och ställa de mot varandra. Utifrån transaktionskostnadsteorin bör organisationer 

välja det billigaste alternativet, vilket låter ganska logiskt i ett vinstdrivande företag, dock är 

tankesättet inte det samma gällande den offentliga sektorn som inte är vinstdrivande. Numera 

finns det riktlinjer för just svenska offentliga sjukvården att dessa bör ha högre intäkter än 

kostnader vilket närmar vårdsektorn mot den privata sektorn. Kalkylen nedan är skapad för 

kommuner som bör kunna använda den för att på egen hand kunna komma fram till det bästa 

beslutet för just dem. 

Extern bemanningspool 

Sökandet + upplärning + utvärdering + fakturahantering + (ineffektivitet * timkostnad) * X 

antal timmar = Z 

Intern bemannigspool 

Rekryteringsprocess + upplärning + schemahantering + utvärdering + utbildning + 

uppsägning + (timlön * omkostnadsfaktor) * X antal timmar = Y 

För att välja det externa  alternativet krävs det att Z < Y  

För att välja det interna alternativet krävs det att Z > Y 

Efter summeringen av dessa kostnader kan man få en bild om kostnader för respektive 

bemanningsstrategi och ställa dessa mot varandra.  

Förslag på hur respektive faktor i kalkylen kan beräknas finns längst ned i avhandlingen som 

Bilaga 1. Kalkylens grundstenar identifierades genom empirin och teorin medan förslagen på 

hur dessa variabler ska beräknas utgår från våra tidigare ekonomiska erfarenheter, studier 

och delvis denna uppsats. 
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6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att identifiera samt beskriva vilka organisatoriska och ekonomiska 

konsekvenser som inhyrning av sjuksköterskor, från bemanningsföretag, har inom den svenska 

vården. Vidare var syftet med uppsatsen att jämföra de konsekvenser som uppstår i samband 

med inhyrningen med konsekvenserna av en alternativ bemanningsstrategi, i form av en intern 

bemanningspool.  

Studien har sin utgångspunkt i teorin, där tidigare forskning inom det organisatoriska fältet 

beskriver hur inhyrning av personal åtgärdar ett möjligt personalbehov, som till exempel 

ersättning av frånvarande personal. I den empiriska datainsamlingen framgår det att den 

svenska vården påvisar en liknande problematik som tidigare utländska studier. Inhyrningen 

sker på grund av en personalbrist och överensstämmer med den teoretiska problematiken om 

hur gruppdynamiken försämras och de högre kostnader i form av direktlön som denna 

bemanningsstrategi medför. Det får dock inte försummas att vikten av inhyrda sjuksköterskor 

för en av vårdplatserna är av betydande grad för att de ska bibehålla en kontinuitet. 

Frågeställning I: Vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser uppstår vid inhyrning 

av sjuksköterskor från bemanningsföretag till kommunal vård och omsorg?  

De organisatoriska konsekvenserna som den empiriska forskningen visar handlar om hur 

inhyrda sjuksköterskor kompletterar fast anställd personal och på så sätt bidrar till en effektiv 

lösning för att uppnå en fullskalig arbetsstyrka. Vidare påvisades det hur inhyrda 

sjuksköterskor möjligtvis arbetar med mindre engagemang på grund av de kortvariga 

sessionerna, som tillsammans med annorlunda arbetsrutiner och utanförskap inom 

organisationen bidrar till en försämrad gruppdynamik, vilket kan påverka 

kvalitetskontinuiteten. Detta stämmer överens och stärker den tidigare forskningen som 

kopplar försämrad gruppdynamik direkt till en försämrad vårdkvalitet. 
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Vid undersökningen av vårdplatserna framkom även ett nytt motiv till inhyrning av personal 

från bemanningsföretag som är att avlasta den ordinarie personalen. Vidare har studien hjälpt 

oss att utforska huruvida inhyrda sjuksköterskor hamnar i ett utanförskap genom att klassas 

som periferin medan den ordinarie personalen utgör kärnan. Detta i sig är ännu en faktor som 

påverkar gruppdynamiken, något som inte har undersökts just inom den svenska sjukvården.  

De lokaliserade ekonomiska konsekvenserna består bland annat av en omvandlad kostnad från 

lönehantering för egen personal till fakturahantering, vid fallet av en inhyrd konsult. Kostnaden 

för konsultens upplärning anses vara dyrare än för den kommunala personalen på grund av den 

kortvariga tiden som konsulten stannar på samma arbetsplats. En inhyrd sjuksköterska kostar i 

genomsnitt 94 procent mer i timlön än vad en kommunalt anställd gör. I timpriset ingår ett 

kostnadspålägg som bland annat omfattar rekryteringstjänster, utbildningar, uppsägningar och 

kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Värt att nämna är dock att alla lokaliserade 

kostnader, förutom direkt lönen, är svåra att beräkna och kräver nödvändiga tidsmätningar. 

Frågeställning II: Hur skulle en alternativ bemanningsstrategi, som avser användning av en 

intern bemanningspool, påverka de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna? 

De organisatoriska konsekvenserna som uppkommer vid anställning av sjuksköterskor inom 

en bemanningspool har genom den empiriska forskningen visat sig ha en neutral påverkan på 

gruppdynamiken, vilket kan förklaras med att denne personal inte skiljer sig från de ordinarie 

sjuksköterskorna. Empirin visar att detta grundar sig i den mängd av tid som 

bemanningspoolsanställda spenderar med fastanställd personal, och den tillgången till 

information som en bemanningspoolsanställd har till skillnad från en inhyrd konsult. Samtidigt 

får den extraanställda en utbildning inom organisationen vilket tyder på att denne personal 

befinner sig närmare den så kallade kärnan i organisationen och kan inte klassificeras som 

periferin. Liknande arbetsrutiner och processer som tillämpas av den anställde och de 

utvecklingsmöjligheter som bemanningspoolanställda har, är ett bevis på detta. Vidare kan 

slutsatsen dras att den neutrala påverkan på gruppdynamiken resulterar i en varken negativ eller 

positiv påverkan på vårdkvaliteten.   
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Den interna bemanningspoolen ger upphov till en kostnadsökning i form av driftkostnader för 

systemet som poolen finns i. Resterande kostnader är i princip lika om man jämför den extra 

personalen med en fast anställd i en kommun. Gällande timkostnaden för en poolanställd 

uppstår det en kostnadsökning med 1 procent gentemot den ordinarie personalen. Detta 

resulterar i en positiv påverkan på ekonomin i förhållande till bemanningskonsultens 

timkostnad om man endast tittar på lönen och exkluderar de svårt mätbara kostnaderna. 

Uppsägningar, rekryteringsprocess och andra lokaliserade faktorer som kräver tidsmätningar 

är i slutändan billigare för kommunen enligt den tillämpade teorin. Detta kunde varken bevisas 

eller motbevisas i denna studie på grund av en saknad möjlighet till att utföra mätningar för 

respektive kostnadsfaktor. 

6.1 Slutsats diskussion 

Med denna studie har vi lyckats identifiera den utländska problematiken kring inhyrning av 

sjuksköterskor samt tillämpat denna problematik på den svenska sjukvården. Vi fann många 

kopplingar både gällande problematiken och dess lösningar kring denna bemanningsstrategi. I 

exempelvis de engelska och amerikanska studierna visar man på att en intern bemanningspool 

är en fungerande strategi för att på lång sikt klara av vårdens problem gällande bemanning. 

Denna typ av lösning har även visat sig i vår studie vara en fungerande lösning när vi ser till 

de två vårdplatser som undersöktes. Dock kräver denna lösning att vårdplatserna kan locka till 

sig personal vilket inte är enkelt vid dagens utbud av sjuksköterskor. Detta bör enligt oss 

åtgärdas genom en restriktion på nationell nivå precis som i det amerikanska exemplet. 

Parallellen mellan problemet och lösningen mellan den utländska och svenska sjukvården kan 

tolkas som en bra grund för vidare forskning inom Sverige.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

I studien belyser vi organisatoriska och ekonomiska konsekvenser, dock för endast två 

kommuner och fem anställda vilket gör att vi inte kan generalisera slutsatserna. Det skulle 

krävas en mer omfattande studie bestående av fler fall som berör denna fråga. Den 
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undersökta interna bemanningspoolen som visat sig fungera i utländska studier kan vara 

intressant att beprövas i större skala genom forskning i den svenska sjukvården. Något som 

nämns i studien är patientsäkerhet där en undersökning ur brukarnas perspektiv skulle vara en 

intressant aspekt. För att ur ett ekonomiskt perspektiv komma fram till vilken 

bemanningsstrategi som är optimal för en given organisation, krävs fallstudier där noggranna 

beräkningar utförs på de belysta kostnaderna som identifieras i denna uppsats.  
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Lagar 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Intervjuer 

Kommun A, anonym ort, 2017-03-30. Personlig intervju 

Kommun B, anonym ort, 2017-04-05. Personlig intervju 

Sjuksköterska X, anonym ort, 2017-03-29. Personlig intervju 

Sjuksköterska Y, anonym ort, 2017-04-07. Personlig intervju 

Sjuksköterska Z, anonym ort, 2017-04-12. Personlig intervju  
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Bilagor 

Intervjufrågor till kommun A 

1. Är du nöjd med dagens bemanning överlag och känner du att de uppfyller de krav som 

sätts på en kommun? 

2. Inhyrningen av personal har funnits under ett flertal år, men vad är anledningen till att 

personal hyrs in från bemanningsföretag? 

3. Vad är de vanligaste orsakerna till att din personal är frånvarande? 

4. Vad ser du för problematik i det? 

5. Känner du att det finns en brist på arbetskraft gällande sjuksköterskor? 

6. Hur löser ni problemet med en frånvarande sjuksköterska? 

7. Hur lång tid tar det för er att få en ny sjuksköterska från bemanningsföretaget när ett sådant 

behov uppstår? 

8. Hur ofta anställer ni ny personal, och hur många av dessa hyrs in istället? 

9. Ungefär hur länge jobbar en inhyrd på din arbetsplats? 

10. Känner du att utbudet av arbetskraft ökat eller minskat under de senaste 5 åren? 

11. Hur tycker du att det fungerar rent organisatoriskt med inhyrd personal? 

12. Ser du inhyrningen av personal som en lösning på kort eller lång sikt? 

13. Hur hade det fungerat utan att hyra in personal? 

14. Hur mycket minskar det administrativa arbetet genom att hyra in bemanning? 

15. Hur lång tid tar rekryteringar, uppsägningar och löneadministration idag för en anställd? 
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16. Känner du att det finns en skillnad mellan ordinarie och inhyrd personal gällande 

kvalitetsstandarden? Om ja, Varför? 

17. Det har visat sig att vård som utförs av inhyrd personal får sämre betyg av brukare, varför 

tror du att ett sådant påstående har kommit upp och hur känner du kring det? 

18. Inhyrda sjuksköterskor har sämre orientering på arbetsplatsen än ordinarie personal, 

känner du att det stämmer och vilka konsekvenser kan det ge för vården? 

19. Känner du att inhyrd personal inte kommer in i organisationen som anställd personal gör? 

Varför? 

20. Finns det annorlunda arbetsförhållanden för den inhyrda jämfört med en vanlig anställd? 

21. Finns det någon markant skillnad mellan inhyrd personal och anställd personal vad det 

gäller att uppfylla sina arbetsuppgifter? 

22. Påverkar inhyrd personal arbetet som genomförs, och i så fall på ett bättre eller sämre 

sätt? 

23. Känner du att du har en chefsroll över den inhyrde eller är det chefen på 

bemanningsföretaget som den inhyrde vänder sig till? Vill du berätta om relationerna inom 

denna triad. 

24. Vilken är den största skillnaden mellan en anställd och en inhyrd? 

25. Tror du lönen har en direkt påverkan på sjuksköterskornas val att hyras ut via 

bemanningsföretag? 

26. Både inhyrda samt kommunalt anställda sjuksköterskor som ständigt byter avdelningar 

och arbetsuppgifter leder till att de slösar tid på att hitta reda på nödvändig utrustning, 

medicin och dörrkoder vilket får dem att känna sig oproduktiva. Känner du att detta stämmer 

överens med kommunen som du jobbar för, med personalen i förhållande? 

27. Tycker du att de inhyrda sjuksköterskorna hamnar i ett utanförskap inom organisationen, 
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vilket i sin tur leder till psykisk ohälsa? 

28. Vet du om din personal jobbar mycket obetald övertid, det vill säga sena hemgångar och 

uteblivna raster? 

29. Vad har du för funderingar kring kostnaderna som uppstår vid inhyrning av extern 

personal? 

30. Vilka tjänster ingår i fakturan på timkostnaderna från bemanningsföretaget? 

31. Vad tjänar en fast anställd i bruttolön? 

32. Vad tjänar en inhyrd personal i bruttolön? 

33. Känner du att dessa extra kostnader är prisvärda sett till bemanningen som ni får tillgång 

till eller hade du valt att göra det annorlunda om du hade möjlighet? 

34. Om du hade möjlighet att ha tillgodo en egen liten bemanningspool med extrapersonal 

som är villiga att arbete vid tillfälle, skulle du anse att det är en bättre lösning? Varför?  

Intervjufrågor till kommun B 

1. Är du nöjd med dagens bemanning överlag och känner du att de uppfyller de krav som 

sätts på en kommun? 

2. Vilka är de vanligaste orsakerna till att din personal är frånvarande? 

3. Vad ser du för problematik i det? 

4. Känner du att det finns en brist på arbetskraft gällande sjuksköterskor? 

5. Hur löser ni problemet med en frånvarande sjuksköterska? 

6. Hur lyckas du rekrytera personal till bemanningspoolen? 

7. Hur fungerar bemanningspoolen? 
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8. Vilka för och nackdelar ser du med en bemanningspool? 

9. Känner du att utbudet av arbetskraft ökat eller minskat under de senaste 5 åren? 

10. Ungefär hur lång tid tar rekryteringar, uppsägningar och löneadministration idag för en 

anställd? 

11. Känner du att det finns en skillnad mellan ordinarie och extraanställd personal gällande 

kvalitetsstandarden? Om ja, Varför? 

12. Enligt teori har personal från bemanningspooler sämre orientering än ordinarie personal, 

känner du att det stämmer och vilka konsekvenser kan det ge för vården? 

13. Känner ni att extraanställd personal inte kommer in i organisationen som anställd 

personal gör? Varför? 

14. Hur är gruppdynamiken i arbetsgruppen i vård och omsorg, det vill säga kommer 

extraanställd personal och ordinarie personal bra överens med rutiner och processer?  

15. Finns det andra arbetsförhållanden för den extraanställda i bemanningspoolen jämfört 

med en vanlig anställd? 

16. Finns det någon markant skillnad mellan extraanställd och långtidsanställd personal vad 

det gäller att uppfylla sina arbetsuppgifter? 

17. Har extraanställd personal befogenheter och ansvarsområden, som till exempel 

delegering? 

18. Påverkar bemanningspools personal arbetet som genomförs, och i så fall på ett bättre eller 

sämre sätt? 

19. Vilken är den största skillnaden mellan en anställd och en extraanställd? 

20. Både extraanställd samt ordinarie anställda sjuksköterskor som ständigt byter avdelningar 

och arbetsuppgifter leder till att de slösar tid på att hitta reda på nödvändig utrustning, 
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medicin och dörrkoder vilket får dem att känna sig oproduktiva. Känner du att detta stämmer 

överens med kommunen som du jobbar med och personalen i förhållande? 

21. Vill du berätta för oss samtliga kostnader som uppstår vid anställning av poolpersonal? 

22. Tycker du att de extraanställda sjuksköterskorna hamnar i ett utanförskap inom 

organisationen, vilket i sin tur leder till psykisk ohälsa? 

23. Vet du om din personal jobbar mycket obetald övertid, dvs sena hemgångar och uteblivna 

raster? 

24. Vad har du för siffror kring kostnaderna som uppstår vid anställning av extrapersonal? 

25. Vad får en fastanställd i bruttolön? 

26. Vad har en extraanställd personal i bruttolön? 

27. Känner du att dessa extra kostnader är prisvärda sett till bemanningen som ni får tillgång 

till eller hade du valt att göra det annorlunda om du hade möjlighet? 

 

Intervjufrågor till respondent X 

1. Vad jobbar du med? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Vad tycker du om ditt jobb? Trivs du? 

4. Är du inhyrd från ett bemanningsföretag? Om ja, vilka faktorer får dig att välja en 

anställning via ett bemanningsföretag? 

5. Känner du några skillnader mellan arbetsvillkoren och arbetsförhållandena mellan dig och 

fast anställd personal? 

6. Vet du om du har högre lön än dina kollegor? 
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7. Vilka generella fördelar och nackdelar känner du av, när det kommer till anställning via 

bemanningsföretag? 

8. Har du andra arbetsrutiner än vad de långtidsanställda har? 

9. Enligt teori som vi jobbar med beskrivs det hur inhyrd personal ofta hamnar i ett 

utanförskap och beskrivs som outsiders, speciellt i början av anställningsperioden. Det har 

med allt från att man inte får delta i kurser till att kollegor känner av stämning på grund av 

annorlunda arbetsmetoder. Känner du dig som en främling på din arbetsplats? Vill du förklara 

varför du känner som du gör? 

10. Hur är din relation till dina chefer? (både chefen på arbetsplatsen och bemanningsföreget) 

11. Känner du problematik kring det här med att ha två chefer? Vill du förklara varför du 

känner så? 

12. Känner du av någon skillnad på effektivitet och produktivitet i arbetet, om vi jämför dig 

som är anställd via ett bemanningsföretag, med en långtidsanställd? 

13. Hur känner du att dina arbetsinsatser uppskattad på jobbet? 

14. Slutligen så undrar vi om du kan tänka dig anställas direkt via kundföretaget, d.v.s. 

arbetsplatsen som du utför tjänsterna för. Varför känner du så? 

Intervjufrågor till respondent Y 

1. Vad jobbar du med och hur länge har du jobbat på din arbetsplats? 

2. Trivs du på jobbet? 

3. Vad får dig att välja en anställning via kommunen? 

4. Har du nära kontakt med din chef? 

5. Hur är din relation till de övriga anställda? Varför ser den ut som den gör? 
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6. Vilka är dina åsikter kring inhyrd personal på arbetsplatsen? 

7. Finns det konflikter bland personalen på din arbetsplats? Är de inhyrda en anledning till 

dessa? 

8. Har ni alla liknande arbetsrutiner? 

9. Finns det inhyrda sjuksköterskor på din arbetsplats? 

10. Hur kommer de in i organisationen? Hur är din relation till dem? 

11. Vilken är den största skillnaden mellan dig som vanlig anställd och en inhyrd 

sjuksköterska? 

12. Hur upplever du effektiviteten i deras utförande av arbetsuppgifter? 

Intervjufrågor till respondent Z 

1. Vad jobbar du med och hur länge har du jobbat på din arbetsplats? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Vad tycker du om ditt jobb? Trivs du? 

4. Är du anställd via en bemanningspool? Om ja, vilka faktorer får dig att välja en anställning 

via en bemanningspool? 

5. Känner du några skillnader mellan arbetsvillkoren och arbetsförhållandena mellan dig och 

fastanställd personal? 

6. Vilka generella fördelar och nackdelar känner du av, när det kommer till en anställning via 

bemanningspool? 

7. Har du andra arbetsrutiner än vad de långtidsanställda har? 

8. Känner du att du kommer in i arbetsgruppen? Vill du berätta om din relation till 



64 
 

kollegorna? 

9. Har du samma utvecklingsmöjligheter som fast anställd personal? 

10. Hur är din relation till din chef? 

11. Hur känner du att dina arbetsinsatser uppskattas på jobbet? 
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Bilaga 1 - Förslag på beräkning av respektive kostnadsfaktor 

Sökandet = Tiden som en anställd lägger ned på val, kontakt samt kontraktuppförande med 

ett bemanningsföretag * timlönen (inklusive omkostnader) för den personen som utför 

aktiviteten 

Rekryteringsprocessen = Tiden för skapandet och marknadsföringen av en annons, 

genomgången av CV, intervjuer och kontraktuppförandet * timlön (inklusive omkostnader) 

för personen som utför rekryteringsprocessen 

Upplärning = (Den upplärningstiden som en anställd får vid början av sin anställning * 

personens timlön (inklusive omkostnader)) + (Den upplärningstiden * personalens timlön 

som lär upp den nye anställde) 

Utvärdering = Den tiden som en enhetschef i kommunen lägger ned på kontakt med inhyrda 

konsultens chef * enhetschefens timlön (inklusive omkostnader) eller den tiden som en 

enhetschef lägger ned på utvärderingssamtal med personalen * bådas timlön (inklusive 

omkostnader) 

Schemahantering = Den tiden som det tar att hantera en persons schema så att det uppfyller 

de timkraven som en kommun kan ha samt att se till att inte allt för många sjuksköterskor är 

tillgängliga under samma tider och inte täcker en hel arbetsvecka * schemahanterarens 

timlön (inklusive omkostnader) 

Utbildning = Kostnad för en kurs per anställd + tiden som kursen pågår * anställdes timlön 

(inklusive omkostnader) 

Ineffektivitet = Antal brukare/patienter som en sjuksköterska hanterar per timme eller dag. 

En ordinarie sjuksköterska i det fallet blir 100 procent effektiv och t.ex. hanterar 8 brukare 

per dag medan en inhyrd sjuksköterska hinner endast med 6 brukare blir dess effektivitet 25 

procent lägre. I det fallet får timkostnaden multipliceras med 1,25 för att tillägga den 

minskade effektiviteten. 

Timlön (extern anställd) = Timkostnad som ett bemanningsföretag fakturerar till kommunen 

Timlön (intern anställd) = Timlön som en anställd i en intern bemanningspool får * 

(omkostnader i form av administrativa kostnader som för en ordinarie anställd + kostnader 

för tillgång till bemanningssystemet inklusive dess hantering) 

X antal timmar = är det antalet timmar som kommunen vill jämföra, t.ex. om tiden som vill 

undersökas är en veckas inhyrning blir antalet timmar 5 dagar * antal arbetstimmar per dag 


