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Sammanfattning 

Titel: Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? 

Författare: Omid Ghayoomi & Eugen Voinitch 

Program: Ekonomprogrammet, inriktning mot Redovisning & Ekonomistyrning 

Handledare: Thomas Karlsson 

Instutition: Linneuniversitet i Kalmar 

Bakgrund & Problem: Bemanningsbranschens utveckling och etablering har ökat 

kraftigt de senaste decennierna då allt fler företag använder sig av inhyrd arbetskraft. Vi 

vet att bemanningsbranschen är en vanlig företeelse i dagens samhälle samt att 

branschen har goda förutsättningar då den växer kraftigt i Sverige. Vi anser därför att 

det är viktigt att veta varför organisationer hyr in personal istället för att rekrytera då vi 

anser att fenomenet bemanning och bemanningsföretag är väldigt aktuellt i dagsläget. 

Av dessa specifika anledningar väcktes vårt intresse för studiens ämne med 

förhoppningar om att komma fram till ett resultat som skiljer sig från presumerade 

antaganden.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse kring varför företag väljer att 

hyra in extern personal istället för att rekrytera samt att belysa vilka fördelar och 

nackdelar det finns med att använda sig av extern personal. Vi vill även bidra med 

insikten i hur organisationer påverkas av den inhyrda personalen. Syftet är också att 

kunna ge vägledning och rekommendationer vid beaktande av beslut med att hyra in 

extern personal.  

Avgränsningar: Då det finns olika sätt för företag att hyra in extern personal så anser 

vi det viktigt att avgränsa området i vår riktning. Företag kan exempelvis använda sig av 

outsourcing, där man hyr in personal för att sköta delar av organisationen. Detta 

kommer vi dock avgränsa oss ifrån och istället inrikta oss på företag som väljer att hyra 

in personal till olika avdelningar i form av kollektivarbetare. 

Metod: Vi har i vårt uppsatsarbete utgått ifrån en induktiv ansats samt använt oss av en 

kvalitativ forskningsinriktning där undersökningen främst gjorts genom 

semistandardiserade intervjuer. Vi har intervjuat fyra personer från fyra olika företag: 

Lennart Rubenson (Sapa Profiler AB), Jimmie Hofacker (Norden Machinery AB), 

Tommy Bergström (A-lackering AB) och Anita Petersson (Oxhagshemmet). 

Slutsats: Vår slutsats kring varför företag väljer att hyra in personal istället för att 

rekrytera är att företagen vill vara flexibla till omvärldsförändringar, ha tillgång till rätt 

kompetens, täcka upp frånvaro vid t.ex. sjukdom och slutligen för att klara av 

produktionstoppar.  

Nyckelord: Extern personal, Bemanningsföretag, Inhyrning, Flexibilitet, Kompetens, 

Frånvaro.  
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1. Inledning 

I detta kapitel redogör vi kring bakgrunden för vår forskningsfråga samtidigt som vi 

motiverar varför vi anser att forskningsfrågan är intressant att studera. Sedan 

analyserar och diskuterar vi problemet inom området kort innan vi presenterar 

frågeställningarna. Vi redogör senare för uppsatsens syfte och avgränsning som 

därefter avslutas med en disposition av uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

Bemanningsbranschens utveckling och etablering har ökat kraftigt de senaste 

decennierna då allt fler företag använder sig av inhyrd arbetskraft
1
. Utvecklingen har 

gått i en positiv spiral och redan år 2010 utgjorde bemanningsbranschen en 

penetrationsgrad på 1,3 % av arbetsmarknaden
2
, vilket indikerar hur stor andel av den 

sysselsatta befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag. Bemanningsbranschen är 

en viktig del av den dynamiska arbetsmarknaden vars huvudsakliga funktion består av 

att säkerställa en fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige samtidigt 

som den erbjuder företag, samhället och individen en unik kombination av rörlighet, 

trygghet och mångfald. Vi vet att bemanningsbranschen är en vanlig företeelse i dagens 

samhälle samt att branschen har goda förutsättningar då den växer kraftigt i Sverige, 

men varför har bemanningsbranschen inte varit lika vanlig historiskt sett?  

Sveriges historia kring bemanningsbranschen började för 100 år sedan då det första 

bemanningsföretaget startades av arbetslösa kvinnor som var i behov av arbete för att 

klara av försörjningen
3
. Verksamheten fokuserade främst på maskinskriveri och 

bokföring i sina egna lokaler vilket möjliggjorde en kontakt med arbetsgivare som 

kunde erbjuda anställning. Men enligt dagens definition av bemanningsföretag så 

startades inte det första bemanningsföretaget för 100 år sedan. 

Bemanningsföretag definieras i dagens samhälle som företag som rekryterar och hyr ut 

personal till andra företag
4
, och enligt denna definition bildades Sveriges första 

bemanningsföretag år 1953 av Stockholms Stenografservice. Företagets verksamhet 

                                 
1
 Den nya arbetsmarknaden 

2
 Bemanningsforetaget.se 2011-04-05 

3
 Ibid. 

4
 Ne.se 
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bestod huvudsakligen av att utföra sekreterartjänster på uppdrag samt att man hyrde ut 

sekreterare för kortare perioder. Det blev snabbt populärt med dessa tjänster och det tog 

inte lång tid innan anställda inom företaget startade sina egna firmor som senare skulle 

bidra till personaluthyrnings- och bemanningsföretagens utveckling.  

Bemanningsbranschen kontrollerades med hjälp av 1935 års arbetsförmedlingslag och 

det var inte förrän i början av 1990-talet som lagen korrigerades
5
. Lagen kontrollerade 

uthyrningen av arbetskraft och privat arbetsförmedling i förvärvssyfte, och tillsammans 

med FN: organets ILO-konvention (Internationella Arbetsorganisationen) nr 96 

begränsade man utvecklingen av en bransch som allt mer och mer efterfrågades.  

Framsteg i utvecklandet av bemanningsbranschen gjordes i början av 1990-talet då man 

insåg att behovet av tillfällig arbetskraft var stort
6
. När den första avregleringen infördes 

kunde privata arbetsförmedlingar ta emot en ersättning, dock utan vinstsyfte för att 

bedriva sin verksamhet med tillstånd från Arbetsmarknadsstyrelsen. Dock reglerade 

”Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft”(SFS 1991:746) 

fortfarande om att en enskild person maximalt kunde hyras ut i fyra månader samt att 

företag endast fick hyra in när de hade tillfälligt behov av extra arbetskraft.  Vidare tog 

bemanningsbranschen ett ytterligare steg mot utvecklingen då man avskaffade ILO-

konventionen nr 96 år 1992, vilket handlade om avgiftskrävande förmedlingsbyråer.  

Något revolutionerande för branschen var avskaffandet av arbetsförmedlingens 

monopol då kravet på tillstånd för att bedriva privat arbetsförmedling upphörde från 

Arbetsmarknadsstyrelsen
7
. Den nya lagen (SFS 1993:440) slopade exempelvis regler 

som behandlade uthyrning av enskilda personer till ett och samma företag under 

maximalt fyra månader samt att kraven på bemanningsföretagens kunder, då de endast 

fick hyra in personal vid tillfälligt behov av extra arbetskraft. Avregleringen av 

arbetsförmedlingsmonopolet är den mest omdebatterade förändringen på senare år på 

den svenska arbetsmarknaden eftersom den ifrågasätter grundläggande föreställningar 

om hur arbetsmarknaden ska se ut.  Man menar att legaliseringen utgjorde ett hot mot 

den svenska arbetsmarknadsmodellen eftersom den inhyrda arbetskraften ifrågasatte 

arbetsplatsen och den fasta anställningen som grund för ekonomisk trygghet.  

                                 
5
 Bemanningsforetaget.se 2011-04-05 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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Avregleringen skapade som sagt en debatt och var i många fall mötte man aktivt 

motstånd, men trots detta har bemanningsbranschen integrerats i den svenska 

arbetsmarknadsmodellen och idag sägs det att den har bidragit till att göra den svenska 

modellen allt starkare.
 8

   

För att se vilka konsekvenser och effekter avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet 

fick utvärderades och analyserades detta i Rosengrenutredningen under åren 1996 fram 

till våren 1998
9
. Resultatet var mycket positivt i Rosengrensutredningen och där 

konstaterades även att branschen i stort sett inte har några övergripande problem samt 

att det fungerar mycket bra. Utredningen fastslog att det inte fanns några belägg för att 

uthyrningsföretagen tränger undan vanliga jobb, utan menade att branschen tvärtemot 

skapade nya jobb.  Slutligen ville man även att lagtexten skulle förändras för att inte 

förhindra en sund och seriös utveckling av branschen.  

1.2 Problemdiskussion 

Bemanningsbranschen är en ny företeelse i dess nuvarande form som påstås öka kraftigt 

i Sverige. Det har aldrig tidigare varit så populärt som nu att hyra in personal genom 

bemanningsföretag
10

, detta enligt bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik 

Bäckström som underrättade i ett pressmeddelande.  Vidare nämnde han även om den 

rekordstarka återhämtningen som branschen har åstadkommit efter krisen 2009.   

Det var först under 1990-talet i Sverige som användandet av inhyrd personal ökade från 

noll i princip till mer än 40 000 anställda 2006
11

.  Dagens Nyheter
12

 (2011-04-04) 

skriver att alltfler får jobb genom bemanningsföretag och enligt dem ökade antalet 

personer i branschen med 15 000.  Totalt arbetade 118 000 personer förra året genom 

bemanningsföretag vilket motsvarar cirka 60 000 heltidsjobb. Vidare skriver Svenska 

Dagbladet
13

 (2011-03-15) att branschens omsättning år 2010 överskred 19,6 miljarder 

kronor vilket även den är en kraftig ökning jämfört med året innan då omsättningen 

hamnade på 16 miljarder kronor.  

                                 
8
 Den nya arbetsmarknaden 

9
  Bemanningsforetaget.se 2011-03-13. 

10
 Dagens Nyheter 2011-02-15 

11
 Den nya arbetsmarknaden 

12
 Dagens Nyheter 2011-03-15 

13
 Bemanning på väg upp 2011-03-15 
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Under den senaste tiden har betydelsen kring bemanningsföretag diskuterats mycket i 

media. Synpunkterna har varit mångsidiga kring branschen med ursprung i media 

särskilt när det gäller frågor rörande ungdomar och invandrare.
14

 Vad som orsakar 

denna uppståndelse i media är oklart, men det spekuleras i att bemanningsbranschens 

etablering utmanar grundläggande föreställningar om hur arbetsmarknaden i Sverige 

skall organiseras
15

. Oavsett hur det i själva verket ligger till kan det konstateras att 

påtryckningar från näringslivet i form av t.ex. flexibilitet och effektivitet på 

organisationer som har hela tiden ökat under senare år gjort att bemanningsbranschen 

med stor sannolikhet kommer öka ännu mer, därför att organisationer strävar efter att 

fungera så effektivt som möjligt.
16

  

Eftersom företag i stor utsträckning numera koncentrerar sig på utveckling är kanske det 

väsentliga för de företagen tillgängligheten av rätt personal med rätt kompetens vid rätt 

tillfälle
17

. Detta är något som bemanningsföretagen har erbjudit näringslivet under de 

senaste decennierna och kommer antagligen att bidra med även i fortsättning, för trots 

allt motstånd kan man hävda att bemanningsbranschen likväl har lyckats integrera sig i 

den svenska arbetsmarknadsmodellen
18

.   

I anslutning till vår huvudfråga är problemet diskuterbart ur tre olika perspektiv. Det 

första perspektivet är också inriktningen vi kommer ha i uppsatsen, nämligen varför 

väljer företag att bemannas av extern personal?  Sedan kan vi se det ur den externa 

personalens perspektiv men även ur bemanningsföretagets perspektiv. Det är mycket 

troligt att synpunkterna ur de tre nämnda perspektiven blir annorlunda. T.ex. behöver 

inte bemanningsföretagen ha samma synvinklar som sina anställda och det samma 

gäller de andra företagens uppfattningar, d.v.s. bemanningsföretagens kunder.  

Som vi tidigare nämnde kommer vi att inrikta oss mer kring orsakerna till varför företag 

väljer att hyra in personal istället för att rekrytera. Finns det gemensamma faktorer 

bland företagen som bestämmer deras beslut eller skiljer dessa åt? Skiljer sig faktorerna 

åt beroende på vilken typ av företag det är eller möjligtvis behovet av personal?  

                                 
14

 Bemanningsforetagen.se 2011-01-03 
15

 Den nya arbetsmarknaden 
16

 Ibid. 
17

 Bemanningsforetagen.se 2011-04-05 
18

 Den nya arbetsmarknaden 
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Till vem är denna uppsats inriktad och varför är det viktigt att undersöka denna 

problematik? Vi anser att det kan vara viktigt för alla att veta varför organisationer hyr 

in personal istället för att rekrytera då vi anser att fenomenet bemanning och 

bemanningsföretag är väldigt aktuellt i dagsläget. Kommer bemanningsföretagen att 

växa ännu mer i vårt samhälle eller kommer trenden vara annorlunda? Av dessa 

specifika anledningar väcktes vårt intresse och vi ansåg att detta vore ett relevant ämne 

att studera med förhoppningar om att komma fram till ett resultat som skiljer sig från 

presumerade antaganden. 

1.3 Problemformulering 

Den ovanstående problemdiskussionen har bidragit till dessa frågor kring 

bemanningsbranschen.  

Vår huvudfråga är: 

 Vilka bakomliggande faktorer bidrar till att företag väljer att hyra in extern 

personal istället för att rekrytera?  

- Vilka för och nackdelar finns det med att hyra in extern personal? 

- På vilket sätt påverkas organisationen av den inhyrda personalen?  

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse kring varför företag väljer att hyra in 

extern personal istället för att rekrytera samt att belysa vilka fördelar och nackdelar det 

finns med att använda sig av extern personal. Vi vill även bidra med insikten i hur 

organisationer påverkas av den inhyrda personalen. Syftet är också att kunna ge 

vägledning och rekommendationer vid beaktande av beslut med att hyra in extern 

personal.  

1.5 Avgränsningar 

Då det finns olika sätt för företag att hyra in extern personal så anser vi det viktigt att 

avgränsa området i vår riktning. Företag kan exempelvis använda sig av outsourcing, 

där man hyr in personal för att sköta delar av organisationen. Detta kommer vi dock 

avgränsa oss ifrån och istället inrikta oss på företag som väljer att hyra in personal till 

olika avdelningar i form av kollektivarbetare. 
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1.6 Disposition  

Kapitel 1: 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemdiskussionen som därefter 

resulterar till våra frågeställningar. Därefter kommer vi formulera uppsatsens 

syfte och avsluta kapitlet med vilka avgränsningar vi gör inom 

forskningsområdet. 

Kapitel 2: 

I detta kapitel beskriver vi våra tillvägagångssätt som vi använt oss av i 

forskningen samt motiveringar till metoder vi använt oss av för att besvara våra 

frågeställningar. Vidare redogör kapitlet för vilka metoder vi använt oss av vid 

datainsamlingen och avslutar sedan kapitlet med ett kritiskt förhållningssätt till 

källorna.  

Kapitel 3:  

I detta kapitel presenterar vi empirin genom insamling av data från intervjuer 

med företag som beskriver frågeställningens och syftets problematik. Vi börjar 

med en kort företagspresentation för varje företag innan vi redovisar det 

insamlade materialet.  

Kapitel 4:  

I detta kapitel presenterar vi referensramen som har formats efter det empiriska 

kapitlet. Här presenterar och motiverar vi centrala begrepp som utgör viktiga 

delar i undersökningen såsom flexibilitet, arbetsrätt, kompetens och 

organisationsförändringar.  

Kapitel 5:  

I detta kapitel tolkar och diskuterar vi vårt insamlade material tillsammans med 

referensramen. Vi kommer utgå ifrån våra egna tolkningar och uppfattningar 

om hur empirin förhåller sig till referensramen och därefter presentera de 

bakomliggande faktorerna till varför företag väljer att hyra in istället för att 

rekrytera. 

Kapitel 6:  

I detta avslutande kapitel besvaras forskningsfrågorna med hjälp av 

tolkningarna och diskussionerna vi framhävt i kapitel 5. Vi drar en slutsats över 

vad vi kommit fram till vilket senare avslutas med rekommendationer, våra 

egna reflektioner samt förslag till vidare forskning.  
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilka tillvägagångssätt vi använt oss av vid forskningen 

samt motiveringar till vilka metoder vi använt oss av för att besvara våra 

frågeställningar och vårt syfte, dvs. varför företag hyr in extern personal istället för att 

rekrytera. Slutligen behandlar kapitlet forskningskriterier som validitet och reliabilitet 

där tillförlitligheten ifrågasätts. 

2.1Vetenskaplig ansats 

Det finns tre olika sätt en forskare kan arbeta med för att relatera teori och verklighet till 

varandra, och dessa är deduktion, induktion och abduktion 
19

. En forskare som använder 

sig av en deduktiv ansats anses följa ”bevisandets väg”, vilket innebär att man utgår 

efter redan befintliga principer och teorier för att dra slutsatser om enskilda fall i 

empiriska undersökningar.  

Induktion är det andra alternativet vilket sägs följa ”upptäckandets väg”
20

. Det innebär 

att det induktiva arbetssättet kan studera forskningsobjektet utan att man tidigare fäst 

undersökningen kring en teori, och utifrån det insamlade empirin formulera en teori. 

Detta påpekas också av andra forskare
21

 som menar att teorin är resultatet av en 

forskningsinsats i ett induktivt angreppsätt. Vidare påpekas
22

 det att risken med en 

induktiv ansats är att man inte vet teorins generalitet eftersom den endast baserades efter 

en specifik situation, tid och av ett antal människor. En forskare som följer den 

induktiva ansatsen behöver inte arbeta förutsättningslöst då man tidigare inte utgått från 

någon teori, utan kan ha egna idéer och föreställningar som senare kan prägla de teorier 

som formuleras. 

Abduktion är det sistnämnda alternativet vilket är en kombination av induktion och 

deduktion, vilket innebär att man utifrån ett enskilt fall formulerar teorier som kan 

förklara fallet. Därefter testas teorin på nya fall som senare bidrar till att teorin utvecklas 

och utvidgas för att bli mer generell
23

.  

 

                                 
19

 Patel & Davidson   
20

 Ibid. 
21

 Bryman & Bell  
22

 Patel & Davidson  
23

 Ibid. 
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Motivering till den induktiva forskningsansatsen  

Bemanningsbranschen har vuxit och utvecklats sig ganska stark de senaste decennierna 

vilket har skapat debatter och diskussioner
24

. Grunden till utvecklingen är företag som 

väljer att hyra in personal istället för att rekrytera vilket vår frågeställning behandlar. Vi 

fick inte fram vår frågeställning genom någon teori utan det var något som vi sett växa 

fram de senaste åren som väckte funderingar och frågor hos oss. Vi ville studera 

empirin för att skapa tolkningar och uppfattningar om hur problemet såg ut utifrån 

delarna av empirin innan vi kunde utforma någon teoretisk referensram. Vi ansåg därför 

att den induktiva forskningsansatsen passade vårt sätt att angripa uppsatsens syfte och 

problemformulering, genom ”upptäckandets väg”.  

 

2.2 Kvantitativ och Kvalitativ forskningsmetod 

Beroende på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera information man 

samlat in delas upp i två olika sätt, i en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod.
25

 

Den kvantitativa forskningsmetoden innehåller ett deduktivt synsätt att förhålla sig till 

teori och verklighet där tyngden ligger främst på teoriprövning.
26

 Metoden betonar 

också kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Detta bekräftas av andra 

forskare som menar att en sådan forskning innebär mätningar vid datainsamling och 

statistiska bearbetnings och analysmetoder
27

. Här är forskaren intresserad av att få svar 

på frågor såsom: Hur? Var? Vilka är relationerna?  

Den kvalitativa forskningsmetoden innehåller ett induktivt sätt att förhålla sig till teori 

och verklighet där tyngden främst läggs på teorigenerering Denna metod betonar inte 

kvantifiering vid insamling av och analys av data utan mer på ett tolkande synsätt
28

. 

Vidare påpekas det att en kvalitativ forskning betonar en datainsamling med fokus på 

mjuka data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser
29

. I denna 
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forskningsmetod besvarar man frågor som har med tolkning och förståelse att göra, som 

exempelvis: Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?  

Motivering till den kvalitativa forskningsmetoden 

Eftersom den induktiva ansatsen faller ihop med den kvalitativa forskningsmetoden så 

ansåg vi det naturligt för oss att välja den kvalitativa forskningsmetoden. Vi har inte 

använt oss av en kvantifierbar insamling och analys av data utan endast inriktat oss på 

intervjuer där betoningen främst legat på tolkning och förståelse till varför företag hyr in 

extern personal istället för att rekrytera. Vi ansåg också att den kvalitativa 

forskningsmetoden skulle vara den bästa metoden för att besvara vår forskningsfråga 

och uppsatsens syfte eftersom den går djupare in i problemet och ifrågasätter de 

underliggande mönstren.  

 

2.3 Vetenskapligt förhållningsätt 

Det finns två centrala vetenskapliga förhållningssätt som forskare diskuterar kring 

angående vetenskap och forskning, nämligen positivism och hermeneutik
30

. 

Positivismen sägs följa kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys med en 

forskarroll som är objektiv och osynlig. Detta förhållningssätt kommer vi inte att 

tillämpa i vår undersökning eftersom vi inte angriper problemet efter positivismens 

perspektiv utan mer inrikta oss på hermeneutik, vilket sägs vara motsatsen. 

Hermeneutik betyder tolkningslära vars vetenskapliga inriktning studerar, tolkar och 

försöker förstå livsvärden och mänskliga existensens grundbetingelser. Vidare står 

hermeneutiken till skillnad från positivismen för en kvalitativ förståelse- och 

tolkningssystem med en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad
31

. 

Förhållningssättet innebär också att man närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen 

förförståelse där tankar, intryck och kunskap som forskaren har anses som en tillgång 

för att tolka och förstå forskningsobjektet. Istället för att studera forskningsobjektet bit 

för bit fokuserar forskaren istället på att se helheten i forskningsproblemet
32

.  
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Motivering till det hermeneutiska förhållningssättet  

Eftersom vår uppsats inte utgår efter att förklara företeelser utan istället att förstå och 

tolka forskningsfrågan så lämpar sig det hermeneutiska förhållningssättet oss bättre. 

Istället för att exempelvis tolka intervjun varje fråga för sig så ansåg vi det mer relevant 

att tolka problemet ur ett helhetsperspektiv eftersom vi försöker besvara frågor såsom 

vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?  Eftersom forskningsfrågan och 

syftet behandlas kring förståelsen till vilka bakomliggande faktorer som gör att ett 

företag väljer att hyra in istället för att rekrytera samt för vilka för- och nackdelar den 

inhyrda personalen ger organisationen, så blev ett hermeneutisk förhållningsätt mest 

adekvat till uppsatsen.  

 

2.4 Urval  

Det finns väsentliga skillnader mellan den kvantitativa såväl som den kvalitativa 

undersökningen beträffande urval
33

. Vid en kvantitativ undersökning är tanken att alltid 

kunna studera hela den population som man är intresserad av att undersöka. En sådan 

undersökning blir oftast väldigt dyrbar då det krävs både tid och pengar. Däremot är 

principerna betydligt enklare vid en kvalitativ undersökning, d.v.s. den metod som vi 

har valt i vår uppsats att förfölja.  

Skälet till varför urval görs från den totalpopulationen vid en kvalitativ undersökning 

bygger på att en sådan undersökning oftast är resurskrävande
34

. Eftersom 

undersökningen studeras djupt så tar det lång tid att intervjua och analysera samtidigt. 

Vidare påpekas det att i en kvalitativ undersökning kan onödig information samlas in 

genom de personliga intervjuerna som utförs,
35

 vilket man bör bearbeta i efterhand och 

samla ihop alla relevanta delar som anses vara viktig och väsentlig för undersökningen. 

Det är viktigt att vara uppmärksam kring hur undersökningen går tillväga och vad man 

ska undersöka
36

. Det är också viktigt att urvalet överensstämmer med forskningens syfte 
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och problemformulering där de enheter forskaren valt ut ska ge den mest intressanta 

informationen.  

Urval delas in i två övergripande delar
37

. Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval är ett urval där du kan räkna ut sannolikheten för varje individ att bli 

utvald till att ingå i en undersökning. Till skillnad från sannolikhetsurval är icke-

sannolikhetsurval ett sådant urval där man inte känner till vilken sannolikhet t.ex. en 

individ har att hamna i stickprovet
38

. Även detta urval kan göras genom olika metoder. 

Bekvämlighetsurval är en av de metoderna som innebär att man tar de individerna med i 

undersökning som har en chans att komma med, alltså de individer som är tillgängliga 

för forskaren
39

. En annan metod kallas för kvoturval där intervjuaren försöker att uppnå 

vissa kvoter. En annan variant att göra sitt urval på är enligt snöbollsurval, där den 

metod passar bra när man vet vilka som ska t.ex. intervjuas. Det kan vara en individ 

som forskaren känner eller tillhör en grupp som de vill åt.  

 

Motivering till urval 

Vårt urval i denna uppsats har stora motsvarigheter till ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval. Eftersom den största utmaningen i denna uppsats har varit att hitta 

tillgängliga företag som passar in kring vår forskningsfråga, så har vi valt ut företag som 

funnits tillgängliga för undersökningen oavsett dess geografiska område. Dock har vi 

främst fokuserat oss inom Småland eftersom möjligheterna till att träffa respondenter 

och uträtta intervjuer varit betydligt enklare. Vi har tagit hänsyn till företagens bransch 

och storlek då vi strävar efter ett resultat med varierande faktorer till varför företag hyr 

in personal istället för att rekrytera. Sedan har vi också valt ut specifika personer som 

ansetts förstå undersökningen då deras positioner i företaget är förknippade med 

arbetsuppgifter och kunskaper kring personal och just inhyrning av personal.   

Vårt urval har främst byggts kring att välja ut företag som passar till vår 

forskningsfråga. Vi valde därför ut fyra företag som väljer att hyra in externpersonal 

istället för att rekrytera. De företagen vi intervjuat är Sapa Profiler AB, Oxhagshemmet, 
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Norden Machinery AB och A-lackering AB. Dessa företag är olika i storleken och 

befinner sig även på olika branscher, varav tre av de i industribranschen och ett i 

äldreomsorgen. Skillnaden mellan branscher och storleken på företagen hoppas vi tillför 

empiri som varierar och eftersom inhyrningen av personal funnits inom dessa företag 

under en längre period, så anser vi att företagen blir mer lämpliga till vårt 

forskningsområde.  

2.5 Datasamling 

Innan insamlingen av data och informations ska börja så bör forskaren förstå sin 

frågeställning, och sedan bestämma sig efter vilket tillvägagångssätt som ska användas 

och vad som är ändamålsenligt. Det är inte alltid givet för forskaren vilket sätt denne 

ska använda sig av och därför måste forskaren ta extra hänsyn gällande 

tillvägagångssättet
40

. I detta avsnitt kommer tillförlitligheten av valet att ifrågasättas och 

därför kommer vi att ange våra skäl till varför vi specifikt valde de kategorierna av 

datasamlingarna. 

Det finns två olika sorters data som kan användas i en undersökning, dessa så kallade 

primärdata och sekundärdata. Vill man gå tillväga genom primärdata i ett sammanhang 

är närheten till informationslämnaren avgörande
41

. Då är det information och data som 

inte har samlats in av någon annan tidigare. Ett tydligt exempel på det är de intervjuer 

som utförs då data och information som samlas in är ny och aktuell. Den andra metoden 

att samla in informationen på kallas sekundärdata. Sekundärdata är en sådan 

information som redan existerar någonstans eller som redan är insamlad av någon 

annan. Ett exempel på sekundärdata är litteraturer, vetenskapliga artiklar och vanliga 

artiklar. 

Det finns både fördelar och nackdelar om forskningen grundas på sekundärdata
42

. 

Fördelarna med sekundärdata är att forskaren kan få tillgång till hög kvalité av 

kvalitativt data för endast en liten summa pengar jämfört med om studien själv skulle 

genomföras på egen hand. Nackdelen med sekundärdata är att den kan vara skriven i ett 

annat syfte, vilket ställer krav på forskaren så att tolkningen av sekundärdata blir rätt. Vi 
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anser därför att det finns skäl till att grunda forskningen på både primärdata och 

sekundärdata för att förhoppningsvis kunna komma fram till ett tillfredsställande 

resultat. 

Primärdata kommer att kännetecknas av det arbete som görs på egen hand av oss själva 

i form av de olika intervjuer som vi gör med olika företag. Vi kommer samtidigt 

kombinera de personliga intervjuerna med våra sekundärdata vilket kommer att bestå av 

litteratur, vetenskapliga artiklar och andra eventuella studier som hör samman med vår 

frågeställning. Som vi var inne på innan har detta sätt att gå tillväga en fördel
43

 då vi 

kommer att få in ny och aktuell data, men en liten nackdel
44

 med primärdata är att det 

kan vara tidskrävande. 

För att kunna göra en bedömning om fakta som vi får genom sekundärdata måste vi 

förhålla oss kritiska till dokumenten
45

, då vi inte kan säkerställa trovärdigheten av 

sådana data då den samlats in av någon annan. Vår fokus kommer att vara på primärdata 

och vi kommer inte gå djupt på insamlingen av sekundärdata. Vår bearbetning och 

analys kommer att ske utifrån vårt eget perspektiv då vi väljer lämplig data ur de som 

passar vår huvudsakliga frågeställning.  

 

2.6 Intervju 

Intervju är ett sätt för datasamling där information skaffas genom att intervjuaren ställer 

frågor till eller går in i en dialog med respondenten
46

. Det finns olika varianter av 

intervjuer som en forskare kan grunda sin studie på. Olika grader av standardisering i 

intervjuerna gör att det går att skilja mellan olika typer av intervjuer
47

.  

När det gäller intervjuer med hög grad av standardisering, bestäms frågeformulering 

och ordningsföljden på förhand. Det innebär att både frågeformulering och 
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ordningsföljden mellan frågor sker på samma sätt vid utfrågning av olika personer i 

samma undersökning
48

.  

När det gäller ostandardiserade typer av intervjuer kan valet av frågeformulering och 

frågornas ordningsföljd väljas fritt. Den största skillnaden mellan standardiserade 

intervjuer och ostandardiserade intervjuer är att den ostandardiserade typen blir 

betydligt flexibel och situationsanpassad
49

. 

Det finns både kvalitativa och kvantitativa intervjuer en forskare kan utgå ifrån och 

dessa har skiljaktigheter i flera olika avseenden
50

. Som tidigare nämnts har vi valt att 

grunda vår forskning efter den kvalitativa metoden och på samma sätt kommer vi 

självfallet att använda oss av det kvalitativa sättet att intervjua.  

Till skillnad från den kvantitativa intervjun är den kvalitativa intervjun betydligt mindre 

standardiserad, med andra ord läggs tyngdpunkten av intervjun normalt på 

respondentens egna uppfattningar och erfarenheter. Den standardiserade intervjun är 

tillämpningsbar i områden där information som eftersträvas har bra kvalité och 

tillförlitlighet.
51

 

En annan variant av kvalitativ intervju kallas för semistandardiserad intervju. Denna 

sorts av intervju kan inte kategoriseras som helt standardiserade, respektive helt 

ostandardiserade. I den semistandardiserade intervjun delar intervjuaren upp intervjun i 

olika utvalda områden.
 52

 Semistandardiserade intervjun är mer lämplig för att samla in 

kvalitativa data och ger respondenten stor frihet där han/ hon kan formulera sina svar på 

sitt eget sätt Fördelen med den semistandardiserade intervjun är att följdfrågor kan 

uppstå och som kan vidare ställas till respondenten, vilket kan i sin tur ge mer ny och 

aktuell information. Nackdelen med denna intervjumetod kan vara så att respondenten 

kommer in i områden som inte berör vår frågeställning och syfte. 
53

. 
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Motivering till den semistandardiserade intervjumetoden 

I vårt arbete har vi använt oss av den semistandardiserade intervjun. Skälet till vårt val 

av denna sorts intervju baseras på branschernas skiljaktighet då de har varit olika och 

därför ville vi ha möjligheten att ställa följdfrågor som var förknippade till varje 

specifik bransch. Vi har även använt oss av en intervjuguide som handledning i 

intervjutillfällena där vi delade upp intervjun i olika områden varav respondenten kunde 

tala fritt utifrån de.  En semistandardiserad intervju ger mycket mer då respondenten får 

tala fritt kring sitt perspektiv på ämnet samtidigt som vi styr intervjun i rätt riktning 

utifall respondenten kommer in i fel bana. Genom att följa den semistandardiserande 

intervjun hoppas vi också på att respondenten ska bidra till uppsatsen med ny och 

aktuell information då möjligheten finns eftersom frågorna inte är helt inriktade på ett 

bestämt svar utan mer på ett förklarande.  

 

2.7 Forskningskvalitet  

Det finns tre viktiga kriterier för bedömning av företagsekonomisk forskning, nämligen 

reliabilitet, validitet och replikation. Vi väljer dock att fördjupa oss mer i begreppen 

validitet och reliabilitet eftersom replikation liknar reliabilitet och endast innebär att en 

undersökning ska vara möjlig att upprepa
54

. 

I en kvalitativ studie får validiteten en större innebörd eftersom forskare knappt 

använder sig av reliabiliteten och ser mer att dessa begrepp är sammanflätade i 

varandra
55

. Vidare menar forskare att validiteten i en sådan studie handlar om att 

upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av livsvärden vilket gäller genom hela 

forskningsprocessen. Vid datainsamlingen kopplas validiteten till huruvida underlaget 

som samlats in kan bidra till att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärden 

eller inte. Dessutom kopplas validiteten till om forskaren lyckats samla in det som är 

mångtydigt och eventuellt motsägelsefullt, och till skillnad från den kvantitativa studien 
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så behöver forskaren inte komma fram till samma resultat varje gång eftersom variation 

istället kan berika studien.
56

   

Ett begrepp som används i dessa sammanhang är triangulering vilket kan ske på flera 

olika sätt. Här kan flera datainsamlingsmetoder tillämpas som t.ex. intervjuer, 

observationer, dagböcker och dokument, och informationen från dessa läggs sedan 

samman i analysen för att ge så bred bild som möjligt. Triangulering kan även ske 

teoretiskt då flera teoretiska perspektiv används för att studera fenomenet från olika håll 

och kan därmed bidra till underlag till mångfald i tolkningen
57

.  

Vi har använt oss av teoretisk triangulering för att stärka validiteten i uppsatsen. Vi 

följde en semistandardiserad intervjumetod där respondenten fick tala fritt kring utvalda 

områden vi bestämt samtidigt som vi hade möjligheten till att ställa följdfrågor vid 

oklarheter.  

För att ytterligare få en trovärdig tolkning av den empiriska data vi samlat in kunde vi 

ur två tolkningsperspektiv komma överrens om vad respondenten menat samtidigt som 

risken för borttappad empirisk data vid transkriptionsprocessen minskade. För att våra 

slutsatser från undersökningen ska hänga ihop har vi med hjälp av teoretisk referensram 

kopplat ihop våra tolkningar av den empiriska resultatet med varandra för att besvara 

uppsatsens frågeställning och syfte. Vi får därmed ett bättre underlag till mångfald i 

tolkningen som gör att vi kan med god logik relatera uppsatsens olika delar till en 

helhet.  

2.8 Källkritik  

En forskare måste inta en kritisk ställning till de dokument som används för att ge svar 

på frågeställningarna. Forskarna ska försöka fastställa att all fakta som har 

representerats är troliga
58

. En sådan bedömning bör genomföras vid insamling av olika 

material, t.ex. intervjuer eller annan sekundärdata.  Vidare måste forskarna ta ställning 

till varför ett dokument tillkommit och vad dess syfte är. Man ska även ta hänsyn till 

vilka omständigheter som fakta har uppstått under, vem författaren är och vilken 

relation de har till evenemanget.   
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Observatören som samlar in fakta och information från sekundärkällorna kan analysera 

de utifrån sina egna uppfattningar. Samtidigt finns det utrymme att nämna att under alla 

dessa situationer har observatören ingen möjlighet att påverka omgivningen, d.v.s. de 

kan enbart studera data utan att utöva något som helst inflytande på den. Eftersom detta 

kan påverka tolkningen blir källkritiken en viktig del för forskarna att beakta. 
59

 

 

Vi har tagit del av information och fakta som funnit tillgänglig om 

bemanningsbranschen från exempelvis bemanningsforetagen.se. Som forskare måste vi 

ta kritisk ställning till den information och fakta vi fått ifrån denna hemsida då de 

kanske har beskrivits till branschens eget intresse. Men eftersom hemsidan uppdateras 

kontinuerligt och representerar branschen ansåg vi att källan var lämplig för att använda 

i vår uppsats. Information om de företag som intervjuats av oss har tagits från respektive 

företags hemsida. Även här är vi medvetna om den risk som finns då de kan ha beskrivit 

information till sin egen fördel, men vi har enbart använt oss av den information som 

berör företagets verksamhet, bransch och storlek.  

 

Personerna vi har intervjuat anser vi ha relevant kunskap om vår forskningsfråga då de 

hade en närhet till problemet vi ville belysa genom vår undersökning. Respondenternas 

position i företag kunde till en viss del påverka valet av att hyra in personal istället för 

att rekrytera och därför ansåg vi att deras svar skulle vara relevanta. Våra intervjuer med 

de olika företag har skett i hög grad av öppenhet där respondenterna fick tala fritt kring 

ämnet under intervjuprocessen. Alla våra intervjuer med respondenterna skedde på 

deras arbetsplats vilket gör att misstolkningar blir mindre. En annan fördel med att göra 

intervjun på plats är möjligheten till följdfrågor och andra funderingar som dyker upp 

under intervjun. 

Vi vill slutligen förhålla oss kritiska till de dokument och fakta vi samlat in genom 

sekundärdata, då det kan vara svårt att säkerställa trovärdigheten eftersom den samlats 

in av någon annan. 
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3. Empiri 

Eftersom vi har utgått efter en induktiv ansats så ser vi det passande att beskriva 

delarna ur empirin först innan vi fastställer en referensram. I detta kapitel presenterar 

vi empirin genom insamling av data från intervjuer med företag som beskriver 

frågeställningens och syftets problematik. Vi har intervjuat fyra företag som kan 

besvara våra frågeställningar eftersom dessa företag hyr in personal istället för att 

rekrytera. Vi börjar med en kort företagspresentation som sedan följs av en redogörelse 

av all insamlad data för varje företag.  

 

3.1 Norden Machinery AB 

Norden Machinery AB är ett medelstort företag som inriktar sig på tubfyllnings- och 

rörhanteringsindustrin och är världens ledande tillverkare inom denna industri. Varje år 

levereras 150 rörpåfyllningssystem och med sina 5000 maskiner de har i drift runt om i 

världen får företaget den industriella feedbacken och kundrelationer för att klara den 

framtida utvecklingen av utrustningen. Norden Machinery har blivit specialister på att 

bygga tubfyllnings- och rörhanteringsmaskiner med mer erfarenhet och expertis än 

någon annan av sina konkurrenter. Företaget grundades 1980 som i grunden 

härstammade från Arenco Company, som grundades 1877. Norden Machinery AB hade 

år 2009 171 anställda på företaget och omsatte cirka 383 miljoner kronor.  

Uppkomsten av personalinhyrning 

Jimmie Hofacker
60

 har arbetat som produktionschef på Norden Machinery AB i lite mer 

än 2 år. Redan då han började på företaget januari 2009 så existerade redan den inhyrda 

personalen i företaget och så har det fortsatt varit. Norden Machinery brukar samarbeta 

med några företag som befinner sig i samma lokaler, som exempelvis Kalmar 

verkstadskompetens, Kalmar tågkompetens och även folk från Arenco. Hofacker 

påpekar att personalen som kommer in från exempelvis Arenco är välutbildad personal 
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eftersom de bygger grundmaskiner. Vid större beläggning läggs Arencos arbeten åt 

sidan för att komma och hjälpa Norden.  

Hofacker berättar att den största orsaken till varför Norden hyr in personal istället för att 

rekrytera är egentligen för att kapa toppar. Eftersom produktionen inte är kontinuerlig 

utan väldigt varierande så svänger orderingången upp och ned. Finns det väldigt mycket 

att göra så väljer de att hyra in personal eftersom det sker på ett flexibelt sätt samtidigt 

som de enkelt kapar toppar i produktionen. Vid en orderuppgång med ett flertal projekt 

där varje projekt kräver en arbetsstyrka på 9 personer så resulterar det med att den totala 

arbetsstyrkan sugs åt väldigt snabbt. Om produktionen endast har 28 personer att sätta 

dit och det är 4 projekt på gång, så måste Norden hyra in för att täcka upp. För tillfället 

har Norden tre elektriker inhyrda och från och med den andra maj kommer det fyra 

mekaniker. Totalt sett har Norden haft 20 personer inhyrda på endast produktionssidan 

vilket innebär att de nästan fördubblat arbetsstyrkan.  

Norden hyr in olika kompetenser beroende på vilken avdelning det är. När det gäller 

produktionen hyrs det främst in mekaniker och elektriker, medan på konstruktionen hyr 

in konsulter och högskoleingenjörer. Beroende på hur stora projekten är så brukar de se 

två till tre månader fram i tiden, och eftersom alla har ett löpande kontrakt så kan de 

förlänga inhyrningen ytterligare två månader om det behövs. Hofacker menar att de inte 

binder upp sig i årslånga kontrakt utan endast månadsvis.  

Fördelningen av ansvar skiljer sig också eftersom en del av de inhyrda har varit på 

Norden i flera år. Det skiljer sig genom att någon bygger maskiner, kör maskiner och tar 

kundbesök, dock inget inom installation. De som är lite nyare blir hjälpryttare hos 

någon erfaren montör där dem hjälper till med att sätta skydd eller vad de kallar lite 

enklare arbetsuppgifter. Förväntningarna på den inhyrda personalen är densamma då det 

finns restriktioner som alla måste följa, såsom tidsplaner och kvalitetsnivåer.  

Vid inhyrning av personal strävar Hofacker efter att få tag på personal som har arbetat 

hos de tidigare, vilket händer i stor utsträckning. Han har den möjligheten till att välja 

personal som han anser passa till projekten, dock kan nackdelen vara så att den 

personen kan befinna sig på ett annat projekt och då har han agerat på ett annat sätt. 

Hofacker då tog kontakt med några maskinbyggare via arbetsförmedlingen, tog dit de 

och intervjuade de och bestämde sig till slut för att hyra in de via ett bemanningsföretag. 



 

 

- 25 - 
 

Trots all arbete Hofacker la ner på att hitta rätt kompetens till Norden så valde han att 

hyra in. Han säger att de utgår ifrån en farfars princip, vilket innebär att om han ska 

anställa så måste beslutet fattas ett steg högre upp, ska han hyra in så kan han ta ett 

sådant beslut själv. Tas ett beslut kring inhyrningen så sker det ganska snabbt, och ska 

det anställas så tar det längre tid. Det blir en längre process menar Hofacker.  

 

Ekonomiskt perspektiv 

Hofacker förklarar att en av de ekonomiska fördelarna när personal hyrs in är att de 

klarar av att sälja mer. Det gör så att Norden klarar av arbetstopparna vilket resulterar 

till att omsättningen bibehålls eller går upp. Dock ser han kostnaderna som en 

negativitet då priset är lite högre på den inhyrda personalen vilket i slutändan leder till 

att projekten blir dyrare. I Nordens produktion utgör inte personalkostnaden stora delar 

av produktionen utan det är mer materialkostnaden som dominerar. En annan 

ekonomisk fördel blir att företaget inte betalar någon pension eller andra avgifter.  

 

Organisatoriskt perspektiv 

En fördel med att hyra in personal är att du slipper problemet med att göra av sig med 

personal när det blir mindre jobb. Är orderingången väldigt låg så kan du släppa hem 

personal utan några bekymmer. En annan orsak till varför inte Norden anställer är på 

grund av osäkerhetsfaktorn. Norden vet inte hur långsiktigheten kommer se ut och 

därför försöker Norden balansera orderläget och på så sätt bibehålla flexibla 

arbetsstyrkor i organisationen. Under Hofackers tvåårsperiod har företaget alltid haft 

kontinuerligt inhyrd personal, och eftersom behovet har överstigit verkstadens 

bemanning så har de valt att börja rekrytera. Norden utökar arbetsstyrkan med totalt 10 

personer, exempelvis med tre montörer i produktionen och tre personer inom 

konstruktion.  Hofacker påstår även att om inte Norden börjar rekrytera in mer folk 

ganska snart så kommer organisationen få problem inom 5-6 år då organisationen har en 

hög genomsnittsålder.  

Det som Hofacker anser mest problematiskt med att hyra in personal är att få in rätt 

kompetens. Ibland förekommer det att det inte finns folk med rätt kompetens och då får 
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företaget leta reda på kompetensen själva eller utbilda folk. Att behålla kunskapen inom 

företaget genom att få in samma personer till företaget anses vara den största 

utmaningen menar Hofacker. Nackdelen blir att Norden utbildar nytt folk i 

produktionen vilket kan ta flera veckor, månader eller år innan personen blir hyfsat 

duktig. Nästa gång då denna utbildade person behövs vid en orderuppgång så blir det 

fördelaktigt att ta in samma person eftersom personen redan arbetat på det företaget och 

vet hur det fungerar, och finns inte personen tillgänglig så blir den utbildningen 

bortkastad. Eftersom Norden sysslar med avancerad produktion och avancerade 

maskiner så lägger de mycket kraft och resurser på att lära upp de nya, och när de inte 

får in personal som arbetat hos de tidigare så måste de börja om på nytt. Hofacker säger: 

”Så det klart det är bortkastad utbildning. Vi har inte fått tillbaka samma gubbar, det 

får vi inte alltid”. 

Sammanfattningsvis anser Hofacker inte att den inhyrda personalen ger några 

organisatoriska fördelar eftersom personalen fördelas runt på varje produktionsledare. 

Det blir mer personal att ta hand om då men han tycker inte det spelar så stor roll 

eftersom det oftast kommer in samma personer. Hofacker anser även att det inte finns 

några problem med målsättningen hos den inhyrda personalen eftersom det på något sätt 

påverkar alla företag om projektet inte lyckas bli färdigställt inom en tidsram. Eftersom 

Norden får tillbakas samma personer ganska ofta så ser han heller inget problem kring 

vad den egna personalen tycker.  

 

3.2 Oxhagshemmet, Kalmar Kommun 

Oxhagshemmet är ett kommunalt företag som ägs av Kalmar kommun. Oxhagshemmet 

är ett företag som utgör en del av Kalmar kommun. Företaget inriktar sig mot 

äldreomsorgen i Kalmar vars främsta mål är bidra till ett aktivt och meningsfullt liv där 

äldre människor har inflytande och delaktighet i samhället samt över sin egen vardag. 

Vidare vill Kalmar kommun att var och en ska åldras i trygghet, bemötas med respekt 

och värdighet samtidigt som det finns god tillgång till vård och omsorg. 

Oxhagshemmets insatser till äldre omfattar exempelvis hjälp i hemmet, särskilt boende 

och dagverksamheter.  
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Uppkomsten av personalinhyrning 

Anita Petersson
61

 arbetar som enhetschef på Oxhagshemmet vars arbetsuppgifter består 

exempelvis av att bestämma om personal behöver hyras in eller anställas. Petersson 

berättar att hon har arbetat på Oxhagshemmet i två år och att personalinhyrningen inte 

existerade hos de när hon började. Istället för att hyra in personal valde Oxhagshemmet 

att istället ha sina egna vikarier som de ringde in vid sjukfall eller semesterledighet. 

Dock fungerade detta inte riktigt eftersom det inte var så lätt att få fram personal till alla 

enheter vilket har resulterat till att de har valt att ha en bemanningsservice. Petersson 

påpekar att det är ett smidigt sätt ur hennes perspektiv då hon snabbt och enkelt kan få 

rätt personal med rätt kompetens. 

Petersson berättar att Oxhagshemmet inte hyr in personal från privata entreprenader 

utan hyr endast in från Kalmar kommuns bemanningsservice. Petersson menar att 

bemanningsservicen är det enda alternativet för de och även om det händer att personal 

inte finns att hyra in därifrån så går de lidande i verksamheten istället för att hyra in från 

privata bemanningsföretag.  

När vi frågar Petersson i vilka situationer som Oxhagshemmet hyr in som mest så 

förklarar hon att orsaken är främst vid sjukdom. Under vintertid hyr de oftast in mer 

eftersom det är mer som är sjuka då. På sommaren är det inte lika mycket sjukfall utan 

då är det mest semestervikarier som kommer in och även dessa kommer gå igenom 

bemanningsservice i år.  

All personal som hyrs in till Oxhagshemmet är i princip utbildade undersköterskor, och 

det är just detta Petersson kräver inom enheten. Eftersom hon endast har ansvar för 

undersköterskor så är det endast de hon hyr in när det behövs, vilket hon tycker är 

väldigt smidigt. Det går även att lägga in önskemål i beställningen på vilken personal de 

vill ha, men detta är inte något som går igenom varje gång, utan personalen som hyrs in 

varierar väldigt ofta. Det kan exempelvis vara en anställd inom bemanningsföretaget 

som tas in vid akutfall, några som går på timmar och studenter som kan jobba helger 

eller kvällar. Inhyrningen sker inte veckovis utan endast från dag till dag beroende på 

hur länge den egna personalen är frånvarande. Petersson påpekar också att det är väldigt 

många nya ansikten som kommer in från dag till dag och att detta är något som påverkar 
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kontinuiteten negativt. Petersson anser att kontinuiteten inte uppfyller den nivån som 

verksamheten själva skulle vilja ha.  

Personalen som hyrs in jobbar efter ett schema där det tydligt står exakt vad personen 

förväntas göra vid olika tidpunkter. Arbetsuppgifterna skiljer sig inte från den ordinarie 

personalen utan de gör allt som ingår i uppdraget. Petersson menar att det är smidigt 

med personal som hyrs in eftersom de är utbildade och vet oftast vilka riktlinjer och 

rutiner som ska följas.  

Petersson berättar också att inhyrningen av personal oftast görs väldigt snabbt. Hon vet 

exempelvis oftast om personalen är sjuk dagen innan och kan då beställa snabbt och 

enkelt via dator. Ibland händer det att personalen blir sjuk på morgonen och då skickar 

bemanningsservice personal så snabbt som möjligt och detta system tycker Petersson är 

väldigt flexibelt och bra.  

 

Ekonomiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv anser inte Petersson att det finns några ekonomiska 

effekter eftersom allt sköts inom samma kommun. Hon köper tjänsten via 

bemanningsservice som går på hennes budget som sedan i det hela går på Kalmar 

Kommun. Skillnaden mellan att hyra in ifrån ett privat bemanningsföretag till att hyra in 

ifrån ett kommunalt bemanningsföretag är den ekonomiska biten där inhyrningen från 

ett kommunalt bemanningsföretag sker på olika enheter, dock att i slutändan påverkar 

det samma ekonomi.  

Petersson berättar också att i dagsläget är inte det dyrare att hyra in gentemot vad det 

kostar att anställa utan det är ungefär samma pris. Egna vikarirer på enheten skulle kosta 

lika mycket om hon hyrde in dem istället eftersom de går på timpeng.  

 

Organisatoriskt perspektiv 

När Oxhagshemmet hyr in personal så påverkar det organisationen på så sätt att den 

egna personalen får ta ett större ansvar. Personalen måste visa hur det fungerar, vilka 

rutiner som gäller på respektive verksamhet och vad som fungerar. Självklart att de får 
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en tyngre roll, menar Petersson, som i samma veva påpekar att personal som hyrs in är 

också väldigt självgående, vana att vara flexibla samt utbildade vilket gör så att de kan 

ta vettiga initiativ.  

Petersson förklarar ur sitt eget perspektiv att en viktig smidighetsfaktor med att hyra in 

personal istället för att anställa är själva tidsvinsten. Hon säger:  

”Jag kan ju se fördelen med att vara som chef att inte sitta och ringa runt till personer, 

utan jag skickar min beställning och förväntar mig att det ska komma en person vid 

aktuell tidpunkt.”
62

 

Nackdelen blir att de inte kan påverka situationen vid ett avslag eftersom de inte har en 

egen personal att ringa till vilket resulterar i att verksamheten blir lidande. Petersson 

påpekar att det finns en sådan risk med att inte få dit personal, men att det sällan 

inträffar. En nackdel som togs upp tidigare av Petersson var att kontinuiteten inte blir så 

hög eftersom det blir fler personer som kommer in i omloppet. Det kan bli svårt att 

avgränsa vem som hyrs in. Petersson anser att det vore bättre om det fanns tre personer 

som de alltid kunde kalla in istället för att ta in olika ansikten hela tiden. Detta blir då 

inte endast positivt för verksamheten utan även för den enskilda individen.  

Sammanfattningsvis berättar Petersson att inhyrningen av personal fungerar väldigt bra 

och att hon ser mer fördelar än nackdelar vid inhyrningen. Hon nämner flexibilitet, 

tidsvinst och att hon får rätt kompetens till sin enhet som de viktigaste faktorerna till 

varför de hyr in personal istället för att rekrytera. Oxhagshemmet kommer i framtiden 

att fortsätta med detta.  

 

3.3 A-lackering AB 

A-lackering AB är nordens största pulverlackerare inom fasadlackering på en 

pulverförbrukning strax över 500 ton. Företaget finns på två produktionsenheter, Sävsjö 

och Ekenässjön och utför förbehandling och pulverlackering på aluminium
63

. A-

lackering AB startade sin verksamhet 1960 i Vårby, men flyttade sedan sin verksamhet 

till Sävsjö och Ekenässjön där de har tre produktionsanläggningar varav två 
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anläggningar i Sävsjö och en anläggning i Ekenässjön. 2007 förvärvades företaget av 

INWIDO AB och sedan 2008 ingår A-lackering i INWIDO Supply AB och ägs till 100 

% av INWIDO AB. A-lackering har 130 anställda och en omsättning på 130-140 

miljoner kronor och hela INWIDO koncernens omsättning hamnar på 5 miljarder 

kronor.  

 

Uppkomsten av personal inhyrningen 

Tommy Bergström arbetar som produktionsansvarig i företaget berättar att inhyrning av 

personal började egentligen i samband med ett projekt för fem år sedan eftersom 

företaget skulle gå upp ett helt skift p.g.a. högre beläggning. Istället för att anställa 15 

personer valde företaget att hyra in de. Skälet till att hyra in personal istället för att 

rekrytera var framförallt att täcka det nya skiftet samt att de i företaget inte visste hur 

länge skiftet skulle vara i full gång. Därefter började de fastanställa till projektet istället 

för att hyra in för att det nya skiftet skulle fortsätta då beläggningen och framtiden såg 

lovande ut.  

Numera sker inhyrning av extern personal korttids, i form av frånvaro och liknande, 

exempelvis när företaget har en person borta av olika skäl ersätts denne med en annan 

person från bemanningsföretag. I A-lackering finns det även personer från bemanningen 

som har varit sysselsatta under en längre period och några av dem fått gå över till 

fastanställning.  

Bergström påpekar att personal som hyrs in till A-lackering används mestadels till 

produktionen som ersättare. Eftersom de inte kan deras verksamhet i samma 

utsträckning som den egna personalen så ställs det inga stora krav på dem, utan de ses 

mer som ett komplement. Dock ser företaget till att helst få personal som har 

verkstadsutbildning, den typen av personal som kan läsa ritningar och är van vid hur det 

fungerar i industrin. Bergström ger oss en ytterligare förklaring kring svårigheten av att 

hitta personal med rätt utbildning: 
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”Vår personal kan allt och den inhyrda personalen hjälper bara till.  Det är så det 

fungerar. Om de inte varit hos oss tidigare eller hos konkurrenter och lärt sig samma så 

måste vi lära upp de på nytt. Det finns ingen skola där vi kan lära oss vad vi gör”
64

.  

Vidare fortsätter han att de i första hand lägger önskemål till de som har varit hos de 

tidigare och till de som är duktiga. Trots önskemålen är det inte säkert att de får de 

personerna. Om personerna är duktiga i A-lackering så är de förmodligen duktiga även 

hos konkurrenterna och eftersom A-lackerings konkurrenter oftast har längre avtal med 

den inhyrda personalen får konkurrenterna behålla personalen. För övrigt har företaget 

inget krav på kompetens hos den inhyrde utan vill generellt att de håller tiderna och 

sköter sig rent allmänt. Om det inte fungerar med t.ex. en specifik person har företaget 

alltid en fördel att ta kontakt med bemanningsföretaget och informera dem om att de 

inte vill ha den personen i fortsättning.  

Den senaste ekonomikrisen har även drabbat A-lackering såsom de flesta andra 

industriföretag och behovet av extern personal har minskat markant. Bergström berättar 

att svårigheten med att få tag i duktig personal utfaller när det är fullt fart i alla 

industrier för då hyr företagen in mer. Däremot kan det bli problematiskt eftersom 

bemanningsföretagen anställer efter konjunkturen, och är det lågkonjunktur så är det 

klart att de också gör sig av med mycket folk. Det blir svårt att få tag i duktig personal 

eftersom de uppsagda också har anpassat kostymen efter annat vilket gör att både 

bemanningsföretag och företag som hyr in blir lidande.  

 

Ekonomiskt perspektiv 

Användandet av extern personal har både för- och nackdelar anser Bergström. Största 

fördelen anses vara att företaget inte binder upp kostnader långsiktigt. Avtalen med 

bemanningsföretagen kan avslutas väldigt snabbt och speciellt i lägen där företaget är 

överbemannat. Det är annorlunda att göra sig av med anställda beträffande 

fastanställning till skillnad från bemanningsföretagen vilket Bergström ser det som 

jobbigare.  
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”Anställer vi fem stycken nu när vi har lite mer att göra och vi tror inte att de behövs på 

semestern eller om vi är osäkra om det behövs senare så är det aldrig roligt att gå 

igenom en sådan process där vi behöver avsluta anställningarna”
65

. 

Vidare påpekar Bergström att extern personal som har varit inne i företaget under en 

längre period, vill företaget gärna ha tillbaka i framtiden eftersom de redan lärt sig hur 

de jobbar på A-lackering. Nackdelen här blir när företaget inte får tillbaka samma 

personal p.g.a. att de kanske har fått uppdrag i andra företag. Det blir kostsamt för A-

lackering att ha en som inte har jobbat inom branschen innan. Personen blir ny och det 

tar både tid och kraft att lära upp honom hur saker och ting fungerar, hävdar Bergström.  

A-lackering använder sig kontinuerligt av en beslutprocess när det gäller nya 

rekryteringar eller inhyrningar av personal. Produktionschefer analyserar företagets 

behov beträffande personal och gemensamt kommer fram till ett beslut huruvida de 

behöver mer personal eller om de ska fördela sin egen personal. Bergström menar att 

rekryteringsprocessen inte är problematisk, utan det svåra beror på vilka tjänster, hur 

många personer och hur länge företaget behöver ha in dem. 

 

Organisatoriskt perspektiv 

A-lackering har konjunkturanpassade årstider där företaget normalt har mycket att 

producera på somrarna och mindre att producera på vintrarna. Eftersom orderstockarna 

inte är så långa samtidigt som det svänger ganska mycket så passar inhyrning från 

bemanningsföretag ganska bra. A-lackering känner till uppskattningsvis hur över 

årsbasis produktionen är utsprid, men inte långt framför och har en leveranstid på fem 

dagar. 

Det finns positiva och negativa effekter även ur ett organisatoriskt perspektiv berättar 

Bergström. Att hyra in extern personal gör att ansträngningarna blir lättare på den egna 

personalen då de exempelvis slipper jobba övertid. Möjligheten att ersätta vissa tjänster 

finns vilket är fördelaktigt för företaget och gynnar produktionen, och i annat fall hinner 

de inte med produktionen och får jobba extra.   
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En annan positiv sida av personalinhyrningen är att den bidrar till när företaget har 

toppar, men samtidigt markerar Bergström att det tvivelaktiga med inhyrningen blir att 

veta om den inhyrda personalen verkligen klarar av att utföra uppdraget som deras egen 

personal skulle genomföra.  

Det är också viktigt att det blir rätt kvalité på produkterna och av den anledningen måste 

inhyrd personal spridas ut bland den vanliga personalen i A-lackering. Externpersonal 

får helst inte omfatta mer än 10 % av den totala personalstyrkan påpekar Bergström. 

Risken finns då för fokuseringen hamnar någon annanstans då tid och resurser läggs på 

att lära upp ny personal vilket kan resultera i att produktiviteten minskar samt att det 

brister i kvalité.  

Inhyrning av extern personal bidrar även till mer flexibilitet vilket gör att företaget kan 

anpassa sig till konjunktursvängningar, dock blir förutsättningen för A-lackerings del att 

lära upp de inhyrda så att de klarar av arbetsuppgifterna. Bergström menar att det gäller 

att tänka långsiktigt i hur företaget ska bemannas vid toppar och liknande. A-

lackeringen kan ha mycket att producera under ett halvår, vilket kan ändras totalt då 

produktionen inte alls har lika hög beläggning och då kan inhyrningen utgöra en absolut 

fördel för företaget. En annan smidighetsfaktor är att företaget slipper det administrativa 

arbetet. Friheten blir att företaget slipper papper eller ansvar över olika avtal, men det 

ligger i priset menar Bergström.   

Det är mycket att lära upp personer som kommer utifrån. Bergström berättar att det 

negativa är att det tar hårt på den egna personalen om de har exempelvis mycket inhyrd 

personal på samma avdelning som inte kan någonting. Bergström menar att när den 

inhyrda personalen är där några dagar vänjer de sig med hur vi arbetar, men efter några 

dagar är det inte säkert att vi får in dem igen, utan det kan komma helt nya personer 

vilket gör att det blir jobbigt för de fastanställda att lära upp allt på nytt. Vidare menar 

han att det finns negativa effekter kring det här då det blir väldigt lidande för personalen 

att lära upp ny personal, vilket sänker arbetstempot vilket i sin tur kan leda till att det 

påverkar kvalitén på ett negativt sätt.  

Vi frågade Bergström angående företagets målsättning och om det sker någon 

kulturkrock mellan den egna personalen och den inhyrde avseende företagets mål. Han 
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anser att det är väldigt individbaserat. ”Det är ju inte säkert att när vi hyr in från 

bemanningsföretag att alla är likadana, utan det är väldigt upp till individen”
66

.  

Bergström menar att en del som kommer utifrån är jätteduktiga och då är det självklart 

att de jobbar och gör sitt bästa medans nästa som kommer in inte alls har den moralen, 

utan går till företaget för att tjäna pengar och sedan gå hem. Det som kan vara 

skillnaden är när man är fastanställd, att den egna personalen känner företaget som sitt 

eget och de som kommer utifrån kanske inte har samma inställning och då är det 

företagets ansvar att se till att de gör som de vill samt att set till att de fungerar. 

Det läggs inte mycket ansvar på den inhyrda personalen i A-lackering. Skälet till att 

förväntningarna är så låga beror på att A-lackering inte har så specifika arbeten som 

kräver s.k. CNC utbildning
67

, utan de räknar med att de måste lära upp de inhyrda som 

kommer till företaget. De generella förväntningarna på de inhyrda är att de ska klara av 

arbetstempot mer eller mindre samt att ha moralen med sig där de visar att de vill göra 

ett bra jobb. 

Vi frågade Bergström kring hur de löser problem som dyker upp i lägen de inte får tag 

på extern personal. Han svarade: ”Det blir produktionsbortfall och då gäller det att man 

prioriterar, vad är minst viktigt?”. Det är väldigt varierande från gång till gång om de 

inte får tag på personal. Ibland kanske det inte märks för arbeten fördelas så att det ändå 

fungerar i några timmar, men ibland blir det väldigt problematiskt då de inte har hunnit 

packa produkterna i tid och då försöker företaget hyra in personal dagen efter för att 

komma ikapp så att kunden får sina produkter i tid. 

A-lackering har inget strategiskt tänkande kring inhyrning av extern personal. Företaget 

har ingen bestämd nivå som säger hur mycket de ska hyra in, utan de hyr in när det blir 

luckor. Företaget försöker i första hand att omfördela sin egen personal för att slippa 

inhyrning av extern personal. De tycker det är både säkrare och tryggare när det gäller 

kvalité att få arbetet gjort genom sin egen personal. Generellt sätt är inhyrningen inte 

något som A-lackering föredrar, utan det är vid behov som de måste använda sig av 

externpersonal för de anser att de inte klarar av att vara utan personal.   
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I framtiden kommer användandet av externpersonal att ske på samma sätt som innan. I 

och med att ordarna svänger väldigt mycket och är konjunkturanpassad kommer A-

lackering fortfarande i fortsättning att hyra in personal för att kunna fylla eventuella 

luckor som uppstår. 

Sammanfattningsvis påstår Bergström att de tre viktigaste punkterna till varför A-

lackering väljer att hyra in istället för att rekrytera är att man inte binder upp långsiktiga 

kostnader, det blir kortsiktig kostnad. Och att företaget blir mer flexibelt genom 

inhyrning av externpersonal vid exempelvis sjukfrånvaro av egen personal eller till att 

kapa topparna. Vid sjukfrånvaro har företaget inga reserver som kan hjälpa till och då är 

det enda alternativet att använda sig av extern personal och det är flexibelt att använda 

bemanningen i de lägen som behövs. Bergström menar att det är väldigt smidigt, 

bemanningsföretagen är väldigt snabba och löser problemen på ett smidigt sätt. Trots 

fördelarna med bemanning är det inget som A-lackering föredrar, utan ser det endast 

som en nödlösning.  

 

3.4 Sapa Profiler AB 

Sapa Profiler AB grundades 1963 och har sedan 60-talet utvecklat, tillverkat och 

marknadsfört aluminiumprofiler i en nära relation till sina kunder.  Utöver det arbetar 

Sapa Ab med bearbetning, ytbehandling och fogar samman delar till kompletta system 

för att sedan ta hand om paketering och logistik. Genom denna affärside levererar inte 

de bara högkvalitativa profiler utan är även med och utvecklar kundernas affärer i 

vidare mening. Sapa Profiler AB tillhör ett av de tre kärnområden inom Sapakoncernen, 

som i sin tur ägs till 100 % av norska Orkla.  Företaget omsatte 2.1 miljarder kronor år 

2009 och har cirka 900 anställda i Sverige. Marknadsandelen i Sverige är omkring 48 % 

och 29 % för den sammanlagda marknaden i Sverige, Norge och Finland.  

Målsättningen från ägarna är att de ska bli världsledande på detta, vilket Lennart 

Rubensson
68

 anser att de är då de är spridda runt om hela världen.  
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Uppkomsten av inhyrd personal 

Lennart Rubensson arbetar som personalman inom Human Relations på Sapa Profiler 

AB. Rubensson jobbar mot produktionssidan där omsättningen på personal är som mest 

och där stöttar han arbets- och produktionsledningen med avtalsfrågor, rekryteringar 

och utbildningar.  Rubensson berättar att inhyrningen av personal började för cirka 8-10 

år sedan från Ikett bemanning.  Orsaken kring detta var att Sapa hade fått väldigt 

mycket beställningar från till bilbranschen, vilket krävde mycket specialistarbeten.  

Sedan när företaget växte allt mer hyrde de bland annat in personal från Lernia, som var 

unika på sitt sätt eftersom de inte var bundna till bemanningsavtalet, vilket de är idag.  I 

efterhand ökade branschen allt mer och mer och år 2006 gjorde Sapa en stor investering 

i Vetlanda vilket innebar att de flyttade en gammal anläggning ifrån en verksamhet de 

hade 8 km österut till sig. Bemanningen utgjorde en viktig del vid flytten då företaget 

dels fick plocka över all bemanning de hade i den gamla verksamheten för att bygga den 

nya verksamheten samtidigt som de var tvungen att producera i full kapacitet vilket 

innebar att de även fick hyra in och lära upp den nya bemanningen till den gamla 

verksamheten. Vid detta projekt hyrde Sapa in ett 50-tal personer. Idag har företaget 

goda relationer med två bemanningsföretag där användningen av personal används på 

olika sätt.   

Som Rubensson tidigare påpekade hyr Sapa mest personal till produktionen där den 

inhyrda personalen får främst arbeta med lite lättare arbetsuppgifter såsom packning, 

montering och truckkörning.  Sapa har en del arbetsuppgifter som vanligt yrkesfolk 

skulle kunna få via en utbildning men även avancerade arbetsuppgifter som måste läras 

upp internt. Det kan komma personer med bra bakgrund, som sedan lärs upp från att ha 

lite enklare arbetsuppgifter till mer kvalificerade arbetsuppgifter.  Eftersom Sapa hela 

tiden försöker vara flexibla så försöker de undvika personal som står fritt på samma 

ställe. Ibland händer det att personal med kvalificerade arbetsuppgifter blir frånvarande, 

och då gör de så att de ser efter en person som de kan flytta från ett mindre kvalificerat 

arbete till det mer kvalificerade arbete för att täcka vakansen och istället hyr de in till de 

lättare arbetsuppgifterna.  De kvalificerade arbeten finns inte på marknaden utan de 

måste de själva utbilda sig till menar Rubensson.   

Förutom inhyrd personal till produktionen hyr företaget också in personal till 

ekonomiavdelningen. Dock är detta något som är väldigt begränsat och det rör sig 
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mellan en till två inhyrningar under året, och det är även dessa inhyrningar som också i 

regel är längre menar Rubensson. Dessutom blir det mer planering vid sådana jobb då 

företaget vet när folk ska sluta med tanke på uppsägningstiden.  Rubensson poängterar 

att personalinhyrningen sker först och främst när det sker korttidsfrånvaro, där de 

bemannar en vecka till två veckor fram. Ser Sapa en eventuell uppgång i skift som 

kanske leder till att de behöver 20 personer så vänder de sig till bemanningsföretaget. 

Visar det sig att de behöver personalen en längre tid så finns oftast möjligheten att 

anställa dem efter en viss tid.  Företaget slipper också på så sätt en rekryteringsprocess 

eftersom möjligheten finns att anställa efter en viss tid.  

Rubensson berättar att de ställer höga krav på sig själva för att ge inhyrd personal rätt 

introduktion. Alla får säkerhetsföreskrifter för hur de ska arbeta samt hur de ska arbeta 

kvalitetsmässigt sker för all personal, och när personen blivit varm i kläderna arbetar 

den personen aldrig enskilt utan parvis. Ansvaret skiljer sig inte, utan de ställer samma 

krav på dem som tas in som på den egna personalen. Rubensson tar upp ett exempel 

med att i fall någon skulle varit inhyrd i ett halvår, så skulle den personen också få ta 

hand om alla nyanställda som kommer.  

 

Ekonomiskt perspektiv 

En nackdel med inhyrning av personal är att det blir dyrare menar Rubensson. 

Bemanningsavtalet säger att företaget skall ta fram något som heter genomsnittlig 

förtjänstläge, vilket innebär att om de ska hyra in till en avdelning så måste de ta den 

genomsnittliga lönen på avdelningen och sedan lägga på någon procent för att täcka upp 

andra kostnader såsom semesterlön och försäkringar.  Detta innebär då att det blir 

dyrare att hyra in än om de skulle nyanställa någon med ingångslön direkt utifrån. Även 

om det är dyrare att hyra in så har de koll på kostnaden. Rubensson menar att om de 

väljer att hyra in personal under en kortare period så har de exakta siffror på hur mycket 

det kostar.  De kan också välja att anställa på viss tid under samma period med då måste 

det vara minst 6 månader. Ett annat alternativ som Sapa har är att de kan förhandla varje 

gång de ska hyra in i några månader, och detta anser han vara smidigt med 

bemanningsföretag. Det kostar med inhyrd personal, men då är det slut på den perioden. 
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Ser Sapa däremot att personal behövs hela tiden så kan göra det billigare för sig, genom 

att anställa. 

En ekonomisk fördel som Rubensson tar upp är att företaget slipper gå ut och 

annonsera, titta och intervjua folk. Det utgör en kostnad och detta slipper de med 

bemanningsföretag. Dessutom har de en garanti på personalen, och funkar de inte i 

företaget så kan de alltid byta ut dem och hyra in en ny. När ny personal ska anställas 

eller hyras in så utgörs det en kostnad vid upplärning och denna kostnad kan 

förekomma allt mer eftersom de hyr in mer än att anställa.  Detta kan också vara en 

nackdel menar Rubensson. Han menar att företaget lägger tid och pengar för att utbilda 

ny personal, och när uppdraget upphör så försvinner kunskapen. Det är inte säkert att 

samma person kommer tillbaka och då måste de börja utbilda på nytt. Sedan får de 

tänka på att inte bemanna så mycket eftersom de måste ha en kunskap i huset. De måste 

både se kortsiktigt och långsiktigt på bemanningen.  

 

Organisatoriskt perspektiv 

Finanskrisen år 2008 kom att utgöra en stor organisatorisk förändring både för 

personalen på Sapa men också för bemanningen menar Rubensson. När finanskrisen 

kom igång fick Sapa släppa hem totalt 100 personer vilket gjordes i tre varslar.  

Vid det första varslet försvann bemanningsföretagen, visstidsanställda gick ut, paket 

lösningar gjordes och de vid pensionsåldern kunde sluta tidigare. Det andra varslet 

började däremot tära på organisationen eftersom de skickar hem dem de lärt upp och 

varit inne i ett antal år. Det tredje varslet var det svåraste då de redan skurit i 

organisationen så enormt, och den personal som får gå är just den personal de vill ha 

kvar.  Rubensson menar att ju snävare organisationen blir efter en sådan förändring, 

desto mer sårbar blir företaget, och när det fattas personal en dag så måste de kanske 

ersätta med en person från bemanningen. Har företaget personer som ligger i 

uppsägning så blir detta ett dilemma som är väldigt känsligt menar Rubensson.  

Personalen blir ju kluven i en sådan bit. När det rekryteras och när de ser att det råder 

hög arbetslöshet i kommunen så föredras det att företaget anställer istället för att hyra 

in. Under krisen bemannade de inte företaget med inhyrd personal utan utgick ifrån 

feriearbete eftersom de ansåg att det inte fanns skäligt arbete som de kunde erbjuda 
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under tre, fyra veckor. Det företaget valde att göra var att hyra in samma personer som 

de sa upp via bemanningsföretag.  

När det senare tog fart på hösten 2009 ville företaget anställa den personal som fått gå 

det tredje varslet, och när företaget gick tillbaka till dem så fanns de inte de kvar längre 

utan de hade skaffat andra arbetsuppgifter eller skolor.  Då fick de nollställa och börja 

om från början vilket gav Sapa friheten att välja mellan att anställa eller gå via 

bemanning.  

Rubensson menar att det är svårt att anpassa sig med bemanningen eftersom det råder 

svängningar i konjunkturen.  Han ställer frågor som; Hur ska man bemanna sig? Ska 

man bemanna sig när företaget går på max? Han tar upp ett exempel som exemplifierar 

svårigheten;  

”Företaget kanske producerar 110 % för att man kör mycket över tid. Ska man då 

bemanna sig för 110 % och hela tiden ha den kostanden med sig, eller ska man 

bemanna sig för 90 % och sen välja bufferten uppåt på ett annat sätt, antingen att hyra 

in eller ha visstidsanställda på något sätt.  Jag tror heller inte att man kan bemanna sig 

för 100 % hela tiden för att då har man en väldigt stor ryggsäck när man kommer till 

lågsäsonger, som också svänger under åren
69

.”  

Högsäsongen ligger under sommaren medans lågsäsongen ligger under vintern, och vid 

övergång från hög- till lågsäsong så blir det viktigt att inte ha för mycket personal 

eftersom det utgör en kostnad. Rubensson menar att det gäller att ligga på rätt nivå för 

att kunna balansera produktionen samt att kunna garantera en leveranssäkerhet på en bra 

nivå.  Han medger att det finns en rädsla till att inte anställa för mycket eftersom de inte 

kan ha med sig en sådan kostnad året runt.  

Rubensson anser att de inte har samma fokusering när det gäller målsättning eftersom 

den inhyrda personalen är anställda av bemanningsföretaget och får lön från sin 

arbetsgivare. Att visa upp och uppfylla leveranssäkerheten är inte riktigt samma sak för 

dem som det är för oss menar han. De vill hellre göra ett bra jobb för att göra 

arbetsgivaren nöjd eftersom personen inte vet hur länge anställningen är.  Att uppfylla 
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bra leveranssäkerhet exempelvis, vilket skulle generera lite högre lön finns inte riktigt 

eftersom deras lön inte påverkas. 

När Rubensson tar upp organisatoriska effekter som den inhyrda personalen har på 

organisationen så nämner han kostnaden. Då det är dyrare för dem att hyra in än att 

anställa så blir kostnaden väldigt hög. Exempelvis de betalar för någon som är sjuk och 

för någon som hyrs in för att täcka upp. Det blir en dyrare produktion samtidigt som det 

blir fördelaktigt på ett sätt eftersom de bibehåller omsättningen, dock är han osäker på 

om det bidrar till en högre vinst.  

Det mest problematiska med att hyra in personal är själva kostnaden samt att få in rätt 

människor i organisationen. Rubensson påpekar att det är viktigt med en bra relation till 

banningsbranschen. Talar de samma språk så vet bemanningsföretaget vad de är ute 

efter, och ringer de in och frågar efter personal så får de in kompetensen de vill ha.  

Sammanfattningsvis anser Rubensson att det fungerar väldigt bra med att hyra personal 

från bemanningsföretag om man bortser från kostnaden. Inhyrd personal kommer in 

snabbt på kort varsel samtidigt som möjligheten finns att skicka hem dem då det inte 

behövs längre. Dessutom frångår de LAS i och med att anställningsförhållandet inte 

ligger mellan de och bemanningsföretaget utan mellan arbetstagaren och 

bemanningsföretaget. Skulle de anställt istället så skulle företaget ha svårigheter med att 

avsluta anställningarna menar Rubensson. 
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4. Referensram 

Det ovanstående kapitlet har belyst undersökningens problem ur ett empiriskt 

perspektiv och kommer därmed bidra till utformandet av referensramen. I detta kapitel 

presenterar och motiverar vi centrala begrepp såsom flexibilitet, kompetens och 

personalinhyrning, vilket vi anser bidra till en ökad förståelse av problemet. Detta 

kapitel blir sedan ett verktyg till det nästkommande kapitel där vi analyserar det 

insamlade materialet med referensramen. 

4.1 Organisationsförändringar 

Det sker ständigt förändring i företagens omgivning och ett sätt att förklara den ökade 

användning av inhyrd arbetskraft skulle kunna vara omvärldsförändringar vilket i sin tur 

förändrar arbetsgivarnas preferenser och efterfrågan på arbetskraft
70

. Det som i själva 

verket driver arbetsgivare att söka lägre kostnader och mer flexibla 

bemanningslösningar är den ökade globaliseringen, internationaliseringen och 

konkurrensen. En mer eller mindre flexibel arbetsstyrka tillför alltmer fördelar då 

organisationer åstadkommer högre effektivitet samt en bättre förmåga att anpassa sig 

efter konjunkturanpassningar
71

.  

Förändring i organisationen är en krävande process som tar både tid och resurser, men 

trots det försäkrar den inte positiva resultat
72

. För att organisationer ska kunna fortleva 

känner de sig tvungna att reagera och ger sig i kast med de utmaningar som en 

förändring innebär då de ställs inför problem eller möjligheter av grundläggande 

karaktär. Det finns flera olika inre och yttre faktorer som gör att organisationen drar en 

sådan slutsats som exempelvis förändringar i omgivning, teknologi och ledarskap, och 

expansionen av organisationen
73

. Vi ansåg det viktigt att ta upp 

organisationsförändringar i detta kapitel eftersom inhyrningen av personal uppkommit i 

företagen när företagen exempelvis expanderat eller gjort strukturförändringar.  
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4.2 Flexibilitet 

Som vi tidigare påpekat förändras företagens verklighet otroligt snabbt samt att 

konkurrensen blir allt hårdare i samhället
74

. För att ett företag ska kunna fortsätta sin 

verksamhet måste det ha en ständig beredskap för att snabbt kunna anpassa sig till 

förändringar i efterfrågan på produkter och tjänster. Detta leder till stora utmaningar för 

företagen och deras utformning. Ett begrepp som dyker upp i ett sådant sammanhang 

och som har blivit ett nyckelord för dessa företag är flexibilitet
75

.  

Flexibilitet är ett svårtolkat begrepp beroende på vilket samband det används, men 

några synonymer till begreppet är smidig, föränderlig och anpassningsbar. Det finns 

ingen modell som visar hur ett flexibelt företag ser ut, utan det viktiga för ett företag 

numera är hur det anpassar sig till en föränderlig omgivning och hur flexibelt företaget 

är. I själva verket är det utvecklingen i organisationens omvärld som ställer ökade krav 

på företagens anpassnings och utvecklingsförmåga och därmed också på dess 

organisatoriska flexibilitet
76

. Vi anser därför att flexibilitet är relevant för referensramen 

då Norden, Sapa och A-lackering har konjunktursbaserad verksamhet.  

Flexibilitet kan även diskuteras med utgångspunkt från olika anställningsformer. Det 

blir allt viktigare i framtiden att företagen fokuserar sina resurser till det område där 

deras huvudsakliga kompetens finns. Av dessa anledningar finns det skäl för både 

företag och medarbetare att utöver tillsvidaranställning ha andra avtal såsom 

tidsbegränsade anställningar och individuella anställningar
77

.  

Vidare kan företagen specialisera sig på s.k. kärnkompetens vilket innebär att företagets 

huvudsakliga verksamhet och de möjligheter som finns tillgängliga för att kunna snabbt 

och flexibelt erbjuda produkter och tjänster med högt kundvärde, exempelvis till rätt 

pris, rätt kvalité och rätt leveranstid
78

. Men det finns ytterst få företag som är alltid bäst 

på allting utan det finns områden i företagets verksamhet som blir bättre och 

förmodligen mer kostnadseffektivt när det utförs av andra än företagets egna anställda, 

av t.ex. tillfälligt inhyrd arbetskraft
79

.  
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4.2.1 Flexibilitet i organisationer 

Det finns även forskare som har analyserat begreppet flexibilitet djupgående där de har 

iakttagit hur inhyrning av externpersonal bidrar till flexibilitet i organisationer. Dessa 

forskare har tittat på inhyrning och dess fördelar på organisationen utifrån två 

perspektiv, nämligen flexibilitet i schemaläggning av arbetsuppgifterna och flexibilitet 

av sysselsättning genom beslut. Dessa forskare menar att schemaläggning av 

arbetsuppgifterna blir flexibelt genom inhyrning under högsäsong då företag kan enkelt 

använda sig av bemanningsföretagens tjänster. 
80

 Under dessa perioder såsom hög- och 

lågsäsonger, ökar behovet av kapacitetsflexibilitet via personalinhyrning. I dessa fall 

innebär det att de företag som hyr in externpersonal, är säsonganpassade och vill kunna 

hantera variationer i efterfrågans storlek. Detta ger företagen större flexibilitet vilket kan 

behövas i tider av ekonomiska svängningar, där den inhyrda personalen exempelvis 

hanterar en tillfällig ökad efterfråga som ordinarie personal inte hinner med.
81

 Det blir 

även enklare för företagen att fatta beslut när det gäller frågor som antalet sysselsatta, 

uppsägningar och arbetstider.
82

  

 

4.3 Kompetens 

I dagens samhälle är utveckling av medarbetarnas kompetenser och engagemang i en 

organisation avgörande
83

. Detta är en förutsättning som alla organisationer ska ha för att 

åstadkomma sina önskvärda resultat. Definitionen av begreppet kompetens har olika 

bemärkelser, och i vårt sammanhang skulle vi kunna beskriva det som vad en 

medarbetare och ett företag kan göra, men inte vad de gör
84

. Vi anser att företagen vi 

undersökt strävar efter att hyra in personal med kompetens vilket motiverar varför vi 

valt detta i referensramen. Vi ser att behovet av rätt kompetens kan vara en av orsakerna 

till varför företag väljer att hyra in extern personal.  

Vidare kan det konstateras att dagens organisationer driver sin verksamhet i en 

föränderlig omgivning vilket gör att de ständigt ställs inför stora utmaningar som kräver 

att de är anpassningsbara och flexibla till dessa förändringar. Ett sätt att kunna bemöta 
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dessa förändringar och vara så anpassningsbar som möjligt kan vara att använda sig av 

personal inhyrning då organisationens avsikt är att den inhyrda personalen har rätt 

förmåga att fullgöra sina uppdrag i företaget.
 85

 

Det går inte att skilja företaget från dess avsikt i ett sammanhang där 

kompetensbegreppet berör företagets avsikt
86

. Kompetens förknippas med avsikt och 

denna avsikt måste visas klart från företagets håll. Exempelvis kan ett företag ha avsikt 

att kapa topparna vid ett specifikt tillfälle eller säsong då företaget behöver bemannas 

med rätt kompetens. Förmågan att klara den avsikten måste vara med i 

kompetensbedömningen, att t.ex. hyra in rätt personal med rätt kompetens. 

Bemanningsbranschen
87

 poängterar vidare att de erbjuder företag specialistkompetens, 

d.v.s. företag som har behov av en flexibel personalstyrka erbjuds kompetent personal 

vid eventuella variationer av arbetsbelastning, då branschens anställda ständigt får ny 

kunskap i form av utbildning.  

Kompetens knutet till medarbetare omfattar tre andra begrepp såsom intellektuellt 

kapital, emotionellt kapital och socialt kapital. Dessa tre delar breddar medarbetares 

kompetens från kunskaper till färdigheter som behövs och krävs för ett framgångsrikt 

resultat
88

.  

Intellektuellt kapital handlar i stor utsträckning om utbildning, d.v.s. kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter, medan socialt kapital rör sig om de nätverk som 

medarbetare har, hur de utvecklar kompetens genom samarbete och sedan överför till 

varandra. Kompetens utvidgas genom samspel mellan medarbetarna i det sociala 

kapitalet. Emotionellt kapital handlar om hur medarbetarna väljer att omvandla det 

intellektuella kapitalet med det sociala kapitalet genom sina handlingssätt
89

.   

4.4 Arbetsrätt 

Lagen om anställningsskydd tillämpas inte på uppdragstagare utan avser förhållandet 

mellan arbetstagare och arbetsgivare
90

. I vårt fall är arbetsgivaren bemanningsföretaget 
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och är därför skyldig att betala ut vid pensioner, sjuklön, semesterledighet, uppsägning 

samt vara ansvarig för kollektivavtal. Då Hofacker, Bergström och Rubensson nämner i 

empirin om fördelarna med att kunna vara flexibel med personalstyrkan när det gäller 

exempelvis hög- och lågsäsonger så ansåg vi därför det viktigt att ta dessa lagar i 

beaktande eftersom lagarna kan utgöra en faktor till varför företag hyr in personal 

istället för att rekrytera.  

4.4.1 Kollektivavtal 

I ett kollektivavtal utgörs de främsta parterna av arbetsgivarorganisationen eller 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationer
91

. Detta betyder att enskilda individer inte 

kan ingå i ett kollektivavtal, utan de formar ett enskilt anställningsavtal istället.  

Kollektivavtalet skapar ramar för det enskilda anställningsavtalet på det område som 

arbetet ska utföras på.  Ett kollektivavtal innehåller exempelvis bestämmelser om löner, 

semester, arbetstider, giltighetstid och vad som gäller vid omplaceringar.  Ett krav för 

att ett sådant kollektivavtal skall vara giltigt är att avtalet har en skriftlig form.  

 

4.4.2 Anställningsupphörande 

Ett anställningsförhållande kan upphöra genom uppsägning eller avsked. Vid en 

uppsägning har arbetstagaren rätt till löner eller andra anställningsförmåner under en 

viss uppsägningstid eftersom anställningsavtalet inte avslutas med en omedelbar verkan. 

En uppsägning från arbetsgivare skall vara sakligt grundad, och detta kan antingen bero 

på arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren är då skyldig att uppge skälen till 

uppsägning vid arbetsbrist.
92

 Vid uppsägning där det rör sig om arbetstagarens 

personliga förhållanden begränsas arbetsgivarens uppsägningsrätt pga. tvåmånaders 

regel. Tvåmånaders regeln innebär att arbetsgivare inte får grunda uppsägningen endast 

efter de omständigheterna som denne känt till mer än två månader innan arbetsgivaren 

meddelar arbetstagaren om den planerade uppsägningen
93

. Arbetsgivaren måste 

dessutom uppfylla sin omplaceringsskyldighet innan en uppsägning skall vara sakligt 

grundad
94

. Vid ett avskedande innebär det däremot ett omedelbart skiljande från 
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anställningen utan uppsägningstid, men detta är endast aktuellt när arbetstagaren har 

grovt struntat i sina plikter mot arbetsgivare.
95

 

 

4.4.3 Lagen om sjuklön 

Lagen om sjuklön ger arbetstagare rätten till att behålla lön eller andra 

anställningsförmåner vid sjukdom. Rätten till sjuklön gäller från och med den första 

dagen av anställningstiden, och om anställningstiden är kortare än en månad så tillåter 

dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren börjat anställningen och därefter varit 

anställd fjorton dagar i följd. Om arbetstagaren har en sjukdom som sätter ned 

arbetsförmågan så utges sjuklön för detta. Här bedöms det i vilken utsträckning 

arbetsförmågan är nedsatt samt i vilken utsträckning arbetstagaren är förhindrad av att 

utföra sitt vanliga arbete på grund av sjukdomen.
96

   

Sjuklöneperioden gäller från och med den första dagen då arbetstagarens arbetsförmåga 

är nedsatt fram till den fjortonde dagen. Den första dagen betalas ingen sjuklön då den 

utgör en karensdag och de nästkommande tretton dagarna utgörs sjuklönen 80 % av 

anställningsförmånerna. Missar arbetstagaren lön eller anställningsförmåner på grund av 

sin sjukdom så har denne rätt till 80 % av anställningsförmånerna under den perioden. 

Arbetsgivaren är skyldig att betala ut sjuklön från och med den sjunde kalenderdagen 

efter sjukanmälan om arbetstagaren styrker nedsättningen med exempelvis intyg från 

läkare eller tandläkare.
97

   

4.4.4 Semesterlagen 

Semesterlagen har genom en revidering av lagen den 1 april 2010 bidragit med nyheter. 

Ett exempel på revideringen är att korttidsanställda och tillsvidareanställda har rätt till 

samma semester. Förr var man tvungen att räkna in semesterersättningen i lönen, vilket 

nu inte behövs då parterna kan komma överrens om hur det ska ske. Även om en 

anställd jobbar mindre än heltid eller oregelbundet så har de alltid rätt till lika lång 

ledighet, dvs. 25 dagar.
98
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Semesterlagen framhäver att semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, 

semesterlön och semesterersättning. En anställd har rätt till semesterledighet under sitt 

första anställningsår, dock inte till semesterlön om inte något annat bestämts kring 

semester i kollektivavtalet. Ett semesterår avser perioden från och med 1 april fram till 

den 31 mars påföljande år. Semesterlönen kan betalas på två olika sätt, genom 

sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln ska först prioriteras men 

procentregeln kan även användas för dem som har oregelbundna inkomster såsom 

föräldraledighetslagen och havandeskapspenning. Semester ersättningen bestäms genom 

grunderna för semesterlön. Semesterersättning ska ges till den anställda även om 

anställningen upphör innan semesterlönen betalas ut och den ska även betalas senast 

inom en månad efter anställningens upphörande.
99

 

4.5 Företagens motiv till inhyrning 

Frågan som ställs är då varför företag väljer att hyra in externpersonal? Vad har de 

företagen för motiv? Det är därför vi har valt att belysa vilka motiv det finns till 

inhyrningen i referensramen då det finns flera skäl till att de företagen använder sig av 

personalinhyrning. Dock är det allra vanligaste motivet är att ersätta frånvarande 

personal
100

. I en studie som har gjorts av Ola Bergström, uppger hälften av alla de 

företag som använder sig av personalinhyrning att skälet är att ersätta frånvarande 

personal.
101

 

Ur arbetsgivarnas perspektiv kan motiven på personalinhyrning grupperas i fyra 

huvudgrupper, nämligen stabilitet, flexibilitet, buffert och rekryteringssvårigheter. I den 

första aspekten menar de att den inhyrda personalen används som en ersättning av 

ordinarie personal, alltså att det inte finns något behov av kapacitetsökning. Inhyrning 

syftar enbart till att upprätthålla ordinarie bemanning. Arbetsgivarna har inget behov av 

personalen utöver den ordinarie personalstyrkan utan använder inhyrd arbetskraft för att 

täcka upp för frånvaro och liknande. Inhyrningen handlar med andra ord om ett behov 

av stabilitet i organisationen.
 102
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Behov av flexibilitet är ett annat skäl till användning av inhyrd arbetskraft. 

Arbetsgivarna menar att de använder inhyrd arbetskraft för att klara ett förutsebart eller 

oförutsebart behov av extra kapacitet under en begränsad period. De motiverar även att 

inhyrning används för att de inte har rätt kompetens för vissa arbetsuppgifter. Buffert 

mot minskat behov av arbetskraft är ett annat skäl till att använda den inhyrda 

personalen. Arbetsgivarna vill ha en andel inhyrd personal som gardering för att de lätt 

ska kunna göra sig av med personal utan att de ordinarie anställda varslas. 

Rekryteringssvårigheter är den sista orsaken till varför arbetsgivarna hyr in 

externpersonal då denna kategori är det enda sättet för arbetsgivarna att erhålla 

arbetskraft.    

4.5.1 Företagens för- och nackdelar med inhyrning av personal istället för att 

anställa 

Företag kan räkna med att kostnaden för att hyra in personal än att anställa blir något 

dyrare, speciellt på lång sikt. Dels måste uthyrningsföretaget ta betalt för den tjänsten 

som de erbjuder men också för personalansvaret och anställningsrisken. Om vi bortser 

från de fasta kostnaden för personalen så kan merkostnaden för att hyra in personal 

uppfattas som väsentligt mer. Trots att kostnaden är högre så kan det vara lönsamt att 

hyra in, då fördelarna utnyttjas på ett bra sätt
103

. Detta styrks även av andra forskare 

som menar att inhyrningen är ett kraftfullt verktyg när den används lämpligt
104

.  

Figuren nedan illustrerar de fördelar och nackdelar med att hyra in personal istället för 

att rekrytera. En nackdel med att hyra in personal är att merkostnaden för att hyra 

personal blir högre. En annan nackdel, som ligger i sakens natur, är att personen inte 

blir lika delaktig i verksamheten som en fast anställd.
105

 När en anställd inte har tydliga 

direktiv av vad de förväntas göra utformar de sina roller utifrån sina egna preferenser 

istället för organisationens mål, vilket ofta resulterar i problematik. Om 

arbetsuppgifterna är för tydligt avgränsade får detta också en effekt då individen följer 

sin roll och arbetsuppgifter till hundra procent vilket kan leda till att man inte bryr sig 

om kvalitén på produkten eller tjänsten som därmed blir lidande.
106

 Detta styrks av 

forskare som menar att nackdelen med att använda inhyrd personal kan vara att de inte 
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har något egenintresse i verksamheten och därför kan företagen inte förvänta sig att dem 

skyddar företagets rykte, hemligheter eller egendom. Det gäller att vara försiktig med 

att sprida känslig information till den inhyrda personalen
107

. 

En fördel med inhyrning är snabbheten med rekrytering, vilket också kan innebära att 

man väljer att hyra in personal under tiden man söker efter personal att anställa
108

. 

Dessutom kan företag undersöka och utvärdera inhyrd personal mer noggrannare vilket 

också kan resultera till att företagen erbjuder fast anställning till rätt personer. Detta är 

ett resonabelt sätt att söka personal på då det finns kostnader kring att anställa fel 

personer
109

. En annan fördel är att kunna vara flexibel i inhyrningen genom att välja en 

rörlig kostnad istället för en fast kostnad, en kostnad som kan anpassas efter 

förändringar eller verksamhetsvolym. Det inhyrande företaget minskar också 

personalansvaret då stora delar ligger hos uthyrningsföretaget. Den sistnämnda fördelen 

ger företagen mindre risker, risker som är förknippade med att hyra som t.ex. 

felrekryteringar och sociala problem. 

 

Figur 1. För- och nackdelar med att hyra i jämförelse med att anställa 
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5. Tolkning & Diskussion 

I detta kapitel tolkar och diskuterar vi vårt insamlade material tillsammans med 

referensramen. Vi kommer utgå ifrån våra egna tolkningar och uppfattningar om hur 

empirin förhåller sig till referensramen och därefter presentera de bakomliggande 

faktorerna till varför företag väljer att hyra in istället för att rekrytera. Vi börjar 

kapitlet med att beskriva organisationsförändringar som sedan följs av flexibilitet i 

organisationer, kompetens, arbetsrätt och därefter avslutas kapitlet med motiven till 

inhyrning av personal. 

 

5.1 Organisationsförändringar 

Omgivningen kring företagen förändras kontinuerligt vilket emellanåt tvingar företagen 

att anpassa sig till förändringar
110

. Förändringar i organisationer är en krävande process 

som både tar tid och kostar pengar men samtidigt utgör förändringarna en del av 

organisationernas utvecklingsprocess. Organisationer kan göra förändringar kring 

omgivningen, teknologi och ledarskap men också vid expansion.
111

 Vi har sett att 

företagen vi intervjuat har genomgått mer eller mindre förändringar i organisationen 

vilket exempelvis berott på uppgång i skift, flytt av verksamhet eller av ineffektiva 

system. Uppkomsten av den inhyrda personalen i organisationerna tolkar vi som ett 

resultat av förändringar. För att klara dessa förändringar har företagen varit tvungna att 

använda sig av inhyrd personal.  

Hofacker menar det finns en osäkerhet kring omgivningen då produktionen inte är 

kontinuerlig. Det svänger väldigt mycket och ett sätt för att klara exempelvis stora 

orderingångar på Norden AB är att hyra in personal. Sapa AB gjorde en stor investering 

2006 när en verksamhet skulle flyttas. I denna förändring utgjorde bemanningen en 

viktig del av flytten då de hyrde in ett 50-tal personer. Inhyrningen möjliggjorde för 

Sapa AB att både bygga upp en ny verksamhet och samtidigt bibehålla normal kapacitet 

i den gamla verksamheten. Oxhagshemmet utförde inga stora förändringar i 

organisationen utan här erbjöds det ett effektivare system till att ersätta frånvarande 
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personal då deras dåvarande system inte fungerade så effektivt. Det skedde förändring 

även i A-lackering i form av ett nytt projekt där företaget skulle gå upp ett helt skift. Det 

var tack vare inhyrningen som gjorde att företaget klarade av den höga beläggningen.  

Förändringar i omgivningen eller i organisationer tolkar vi som en anledning till varför 

inhyrd arbetskraft används. Vi ser att den inhyrda personalen ger organisationerna 

stabilitet i form av osäkerhet i framtiden, genomförande av projekt eller investeringar. 

Vi anser att den inhyrda personalen har utgjort en avgörande del vid dessa förändringar, 

då företagen exempelvis kunnat genomföra förändringar samtidigt som de klarat av 

normal produktion. Vi tolkar även att företagen inte kunnat genomföra dessa projekt 

eller förändringar i lika stor utsträckning om inte inhyrd arbetskraft funnits tillgänglig.  

 

5.2 Flexibilitet i organisationer 

Som vi tidigare nämnde förändras omgivningen ständigt vilket ställer krav på de flesta 

företagen genom att exempelvis vara i ständig beredskap och anpassa sig till 

förändringar i efterfrågan på produkter eller tjänster. Flexibilitet är ett begrepp som 

anses ha olika tolkningar. Vår tolkning av begreppet är att kunna vara snabb, smidig och 

anpassningsbar.  

En fördel som gör organisationer mer flexibla genom inhyrning är att vara flexibel i 

schemaläggningen av arbetsuppgifterna. Forskarna menar att inhyrningen bidrar till 

företagens flexibilitet vid hög- och lågsäsonger då möjligheten finns med att anpassa 

arbetsstyrkan
112

. Detta kan styrkas av Hofacker som påpekar att långsiktigheten är 

väldigt osäker och därför försöker de alltid ha flexibla arbetsstyrkor. Vi anser detta som 

ett flexibelt sätt då Norden kan snabbt och enkelt hyra in personal vid högsäsonger och 

samtidigt utan några problem släppa hem personal vid lågsäsonger.  

Vi ser likheter hos A-lackering då produktionen även här är säsongsbaserad. Eftersom 

leveranstiden är omkring 5 dagar så blir det svårt att förutspå ordarna och då det svänger 

i ordarna blir inhyrning av personal en flexibel lösning till konjunktursanpassningen. 

Detsamma gäller Sapa AB, där Rubensson poängterar betydelsen av att ligga på rätt 
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nivå mellan bemanning och produktion. Rubensson menar att det bör finnas en balans 

mellan dessa för att garantera en leveranssäkerhet, men samtidigt finns det en rädsla att 

inte bemanna för mycket eftersom företaget inte kan ha sådana kostnader med sig året 

runt. Rubensson säger:   

”Företaget kanske producerar 110 % för att man kör mycket över tid. Ska man då 

bemanna sig för 110 % och hela tiden ha den kostanden med sig, eller ska man 

bemanna sig för 90% och sen välja bufferten uppåt på ett annat sätt, antingen att hyra 

in eller ha visstidsanställda på något sätt.  Jag tror heller inte att man kan bemanna sig 

för 100 % hela tiden för att då har man en väldigt stor ryggsäck när man kommer till 

lågsäsonger, som också svänger under åren
113

.” 

Vi tolkar att inhyrning av personal bidrar till en mer flexibel organisation då man kan 

anpassa sig till konjunkturer. Vi ser detta som en smidig lösning då företag kan både 

hyra in personal under högsäsonger och samtidigt frigöra personal vid lågsäsonger. 

Eftersom organisationerna kan anpassa arbetsstyrkan över säsongerna så anser vi att det 

skulle vara problematiskt att inte använda sig av inhyrd arbetskraft och enbart 

fastanställda. Denna typ av flexibilitet tolkar vi som en viktig del till varför företag 

väljer att hyra in personal istället för att rekrytera. 

5.3 Kompetens  

I dagens samhälle ställer man alltmer krav på medarbetarnas kompetens för att 

organisationen ska uppnå önskvärda resultat. Kompetens kan tolkas på många olika sätt, 

men vi tolkar kompetensen på samma sätt som vi nämnt tidigare i uppsatsen, vad en 

medarbetare och ett företag kan göra
114

.  

Eftersom medarbetarnas kompetens i en organisation är väsentligt, vänder sig alltfler 

företag till bemanningsföretag för att få tag i rätt kompetens. Bemanningsföretag 

kommer in i bilden i sådana situationer då de påstår att de erbjuder företag 

specialistkompetens eftersom bemanningsföretagens anställda ständigt får ny kunskap i 
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form av utbildning
115

. Vi har sett ett behov av att få rätt kompetens till företagen vi 

undersökt.  

Norden AB hyr exempelvis personal med specifik kompetens till olika avdelningar, 

exempelvis montörer och högskoleingenjörer. Vi anser att Norden har en avsikt med 

inhyrningen, där avsikten främst ligger på att klara av produktionstoppar och 

konjunkturer. Detta styrks av forskare som menar att denna avsikt måste visas explicit 

av det inhyrande företaget för att få in rätt personal med rätt kompetens
116

. Dock anser 

vi detta inte som en självklarhet, då vår undersökning visat svårigheter med att få tag i 

rätt kompetens. Hofacker menar exempelvis att det inte alltid finns rätt kompetens 

tillgänglig i bemanningsföretagen eftersom rätt personal kan befinna sig på andra 

uppdrag.  

På Oxhagshemmet hyr man endast in utbildade undersköterskor, och eftersom de 

bemannar endast från ett företag så händer det att verksamheten blir lidande när rätt 

personal inte finns. Dessutom får den ordinarie personalen en tyngre roll när personal 

hyrs in, men eftersom kompetensen och erfarenheten finns hos den inhyrda personalen 

så klarar de av att ta viktiga beslut. Sapa Ab och A-lackering har inget specifikt krav på 

kompetensen hos den inhyrda arbetskraften utan ser gärna att det kommer personal med 

tidigare erfarenhet till företaget.  

Vissa av de företag vi undersökt har krav på att få in rätt kompetens till företagen och 

vår tolkning kring detta är att det handlar om ett krav på ett intellektuellt kapital. 

Intellektuellt kapital handlar om utbildning, dvs. kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter
117

. Norden och Oxhagshemmet har ett specifikt krav på intellektuellt 

kapital till skillnad från Sapa AB och A-lackering AB.  

Kompetensen förs vidare till inhyrd personal genom ett socialt kapital vilket innebär att 

kompetensen utvecklas genom samarbete och sedan förs vidare till varandra
118

. A-

lackering menar att de utvidgar och utvecklar kompetensen genom ett samarbete mellan 

arbetstagarna. Bergström säger:  

                                 
115

 Bemanningsforetagen.se 
116

 Gille & Rudebeck 
117

 Hansson J. (2005) 
118

 Ibid 



 

 

- 54 - 
 

”Vår personal kan allt och den inhyrda personalen hjälper bara till.  Det är så det 

fungerar. Om de inte varit hos oss tidigare eller hos konkurrenter och lärt sig samma så 

måste vi lära upp de på nytt. Det finns ingen skola där vi kan lära oss vad vi gör”
119

.  

Det sociala kapitalet existerar på liknande sätt i de andra företagen också, där Norden 

och Sapa utvecklar kompetensen genom att erbjuda ett socialt samarbete i form av 

kontakt med erfarna medarbetare och internutbildningar.   

Vi tolkar företagens önskemål och krav på kompetens som en självklarhet. Vi anser att 

inhyrd arbetskraft inte skulle finnas om kompetensen inte fanns att hyra in. 

Intellektuella kapital är givetvis viktig, men även det sociala kapital då kunskaper och 

erfarenheter förs mellan medarbetarna vilket i sin tur resulterar till att den inhyrda 

arbetskraften lättare kommer in i sina arbetsuppgifter. Vi anser att det finns en nackdel 

med inhyrd arbetskraft och dess kompetensutveckling i företagen eftersom kompetensen 

lätt kan försvinna. Vi menar att inhyrd personal lärs upp i företagen för att kunna utföra 

sina uppdrag, men eftersom den inhyrda arbetskraften oftast inte har långa avtal med ett 

företag så kan den inhyrda arbetskraften befinna sig på andra uppdrag vid olika 

tillfällen. Vi tolkar detta som en förlust i tid och resurser för det företaget som utbildat 

personalen då kompetensen inte kommer tillbaka.  

5.4 Arbetsrätt 

Lagen om anställningsskydd tillämpas inte på företaget som hyr in personal utan det 

avtalet förhåller sig mellan företaget som hyr ut personal och personalen som skickas ut. 

Arbetsrätten ger rättigheter till den enskilda individen i form av exempelvis sjuklön, 

pensioner och semesterledighet
120

. Företagen som väljer att hyra in arbetskraft behöver 

därför inte ta ansvar för ovanstående rättigheter eftersom det uthyrande företaget skriver 

avtal med individen. Rubensson påpekar att man frångår lagen om anställningsskyddet 

vilket också Norden ser som fördelaktigt då företaget inte betalar någon pension eller 

andra avgifter.  

Ett anställningsförhållande kan antingen upphöras genom uppsägning eller avsked. 

Uppsägningen eller avskedet måste även vara sakligt grundat vilket innebär att det 

                                 
119

 Tommy Bergström 
120

 Lagen.nu (2011-06-12) 



 

 

- 55 - 
 

antingen ska bero på arbetsbrist eller personliga skäl
121

. Genom dessa lagar och 

bestämmelser inser vi svårigheten för företag att göra sig av med personal. Vi förstår 

svårigheten för företagen som har säsongsbaserade orderingångar vilket troligtvis kan 

utgöra en viktig orsak till varför företagen hyr in personal istället för att rekrytera.  

Norden är ett av företagen som ser detta som en fördel. Hofacker menar att de slipper 

problemet med att göra sig av med personal när det blir mindre jobb, vid exempelvis 

lågsäsonger. Eftersom företaget inte har ett långvarigt avtal med den inhyrda personalen 

blir det mindre problematiskt att skicka hem personal. Han menar att det går mycket 

snabbare att ta ett beslut kring inhyrning av personal än kring att anställa eftersom 

processen blir mycket längre.  

På samma sätt ses detta som fördelaktigt på A-lackering eftersom avtalen med 

bemanningsföretagen kan avslutas väldigt snabbt och speciellt vid situationer då 

företaget är överbemannat. Bergström anser att processen är även tuff vid situationer då 

företaget behöver göra sig av med fastanställd personal. Bergström tar upp ett litet 

exempel genom att påpeka:  

”Anställer vi fem stycken nu när vi har lite mer att göra och vi tror inte att de behövs på 

semestern eller om vi är osäkra om det behövs senare så är det aldrig roligt att gå 

igenom en sådan process där vi behöver avsluta anställningarna”
122

. 

Med samma motivering håller Rubensson och Petersson med Bergström då alla anser 

det fördelaktigt med en möjlighet att skicka hem inhyrd personal då det inte längre 

behövs. Det sker på ett snabbt och flexibelt sätt.  

Vi anser att bemanningen medför en fördel för det inhyrande företaget när 

anställningsförhållandet förekommer mellan den enskilda individen och det uthyrande 

företaget. Denna fördel anser vi vara väldigt viktig eftersom företagen får en möjlighet 

till att anpassa personstyrkan efter produktionen när det exempelvis förekommer hög- 

och lågsäsonger. Detta är också någonting som vi ser som en fördel till den ordinarie 

personalen, då de inte behöver känna osäkerhet vid konjunktursvängningar för då kan 

företaget enkelt göra sig av med den inhyrda personalen istället för den ordinarie 

personalen.  

                                 
121

 Lag (1982:80) om anställningsskydd, § 7 
122

 Tommy Bergström 



 

 

- 56 - 
 

5.5 Ekonomiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan företag som väljer att hyra in personal räkna med en 

större kostnad än om de skulle anställa, speciellt på lång sikt. Detta på grund av att den 

inhyrda individen och uthyrningsföretaget ska ha betalt samtidigt som 

uthyrningsföretaget ska ha ersättning för personalrisken och anställningsrisken
123

. 

Eftersom företagen inte binder upp årslånga kontrakt blir det fördelaktigt då kostnaden 

endast binds upp under en kort period.  

Norden är medveten om att kostnaden är högre för den inhyrda personalen eftersom de 

vet att projekten blir dyrare. Det kostar mer, men samtidigt klarar Norden av att sälja 

mer vilket resulterar till att omsättningen bibehålls eller går upp. Kostnadsmässigt är 

kostnaderna för den inhyrda arbetskraften i A-lackering och Sapa lik Norden.  Dock 

påpekar Rubensson att det blir en dubbel kostnad när någon är exempelvis sjuk, där 

kostanden utgörs för personal som är sjuk och för den som hyrs in.   

En nackdel som A-lackering, Sapa och Norden är eniga kring är att den inhyrda 

arbetskraften utgör en kostnad vid upplärning. Det tar både tid och resurser från 

företagets sida för att utbilda personal, och hyrs det in ny personal varje gång blir 

kostnaden väldigt hög.  

Petersson anser inte att det finns några ekonomiska effekter till skillnad från de övriga 

företagen eftersom kostnaden för att hyra in arbetskraft gentemot att anställa är lika 

stora. Då Oxhagshemmet tillhör kommunen och att bemanningen sker från ett 

kommunalt bolag får det inga effekter på ekonomin eftersom i slutändan dras kostnaden 

från samma kassa. Petersson påpekar att kostnaden hade varit lika om de behållit det 

gamla systemet med vikarier.  

En annan smidighetsfaktor med att använda sig av inhyrd arbetskraft är att företagen 

slipper det administrativa arbetet med papper, avtal och eventuell annonsering. Men 

detta ligger förstås i priset som företaget får stå för.  

Vi anser att företagen är väl medvetna om kostnaden för den inhyrda personalen, men 

eftersom inhyrningen gynnar företaget kortsiktigt väljer dem att hyra in personal. Vi 

anser det fördelaktigt att företagen inte behöver binda upp kostnaden under långa 
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perioder utan vid korta perioder. Vi anser även att inhyrningen ger en ekonomisk fördel 

då omsättningen antingen bibehålls eller ökas. Skulle företagen välja att anställa så 

skulle kostnaden se annorlunda ut, då kostnader för annonsering, avtal, pension och 

liknande skulle förekomma. Vi tror heller inte att företagen kan vara flexibla med 

kontrakten om de väljer att anställa eftersom de inte kan göra sig av med personalen lika 

lätt.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel besvaras frågeställningarna med hjälp av det föregående 

kapitlet. Vidare kommer vi dra en slutsats över det vi kommit fram till vilket senare 

leder till våra egna reflektioner följt av rekommendationer. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse kring varför företag väljer 

att hyra in extern personal istället för att rekrytera.  Vi ville ta reda på vilka för- och 

nackdelar organisationer får när de använder sig av extern personal.  Vi ville även ta 

reda på vilka effekter inhyrningen av personal har på organisationer.  För att uppfylla 

vårt syfte besvarar vi våra forskningsfrågor. 

Vilka fördelar finns det med att hyra in extern personal?  

Genom vår undersökning kan vi konstatera att en av fördelarna med att hyra in extern 

personal ur företagens synvinkel är att organisationerna blir flexibla. Då det sker 

ständiga förändringar kring företagens omgivning skapas ett behov av flexibilitet i 

företagen. Eftersom vissa av företagen är konjunkturanpassade blir inhyrningen av 

personal väldigt viktig för dem. Vid exempelvis högsäsonger eller vid stora 

orderingångar, som ibland pågår under korta perioder, kan företagen välja att hyra in 

extern personal för att klara av produktionen. Företagen anser det fördelaktigt med att 

ha möjligheten till att hyra in personal vid sådana situationer. Företagen ser det även 

fördelaktigt med att kunna frigöra personalen på ett enkelt och flexibelt sätt efter 

högsäsongerna eller orderuppgångarna när arbete inte finns kvar.   

Ett av skälen till att företagen använder sig av inhyrd arbetskraft är att täcka upp 

frånvaro i organisationen. Detta leder i sin tur till en fördel för den inhyrande 

organisationen eftersom verksamheten inte blir lidande och på så sätt kan verksamheten 

fortsätta producera i normal kapacitet.  När någon exempelvis insjuknar kan företaget på 

ett snabbt och flexibelt sätt ringa in bemanningspersonal för att täcka upp frånvaron. 

Detta ger organisationen stabilitet i form av att man bibehåller personalstyrkan vilket 

resulterar till att organisationen inte blir lidande av att en eller flera är borta.  

Vi kan konstatera att en annan viktig fördel som företagen gynnas av är tillgängligheten 

av rätt kompetens från bemanningsföretagen. Eftersom företagen kan ställa krav på 

vilken typ av kompetens de vill få in till företaget, kan företaget fortlöpa verksamheten 
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utan att behöva oroa sig över personalen eftersom de vet att personalen kan utföra sina 

arbetsuppgifter utan några problem. En annan fördel med att få in rätt kompetens är att 

det inhyrande företaget kringgår kostnader för den tid och resurser som det inhyrande 

företaget egentligen skulle lägga ned på utbildning av en outbildad person. Trots detta 

vill vi påpeka att kostnader alltid kommer finnas i form av internutbildningar och andra 

interna processer som den inhyrda personen måste gå igenom.   

Vi vill slutligen konstatera att en ytterligare fördel med inhyrning av personal blir att 

man genom korta avtal med bemanningsföretagen slipper binda upp kostnaden för 

personalen under en längre period. Företagen kan på ett flexibelt sätt binda upp 

kostnaden under en kortvarig period vilket gör de mer flexibla eftersom de kan skicka 

hem personal när företagen hamnar i lågsäsong. Dessutom behöver inte det inhyrande 

företaget ta ansvar för den enskilda individen som hyrs in i form av pensioner, 

sjuklöner, semesterledighet och andra avtalsreglerade bestämmelser.  

Vilka nackdelar finns det med att hyra in extern personal? 

Förutom fördelar kan vi även konstatera att det finns nackdelar ur företagens synvinklar 

med att använda sig av inhyrd arbetskraft. En nackdel som de flesta företagen anser om 

den inhyrda personalen är att de kostar mer än om företaget skulle anställa istället. 

Kostnaden blir större för företagen eftersom projekten blir mycket dyrare. Vi kan 

dessutom konstatera att den huvudsakliga nackdelen med att hyra in extern personal för 

de företagen vi undersökt är svårigheten att hålla kvar kompetensen i företaget. 

Företagen lägger ned tid och resurser på den externa personalen i form av 

internutbildningar och andra interna processer för att lära sig rutinerna och 

arbetsuppgifterna i företaget. Då kontrakten oftast är kortvarig med 

bemanningsföretagen resulterar detta med att personalen försvinner efter kontraktets 

slut. Vid nästa tillfälle företaget hyr in så är det inte garanterat att de får tillbaka samma 

personal, vilket gör att företagen på nytt måste genomgå de interna utbildningarna.  

 

På vilket sätt påverkas organisationen av den inhyrda personalen?  

Idag tvingas de flesta organisationer anpassa sig efter förändringar i omgivningen, 

vilket ibland har stor betydelse för organisationerna och deras fortlevnad. Då 

organisationer verkar i en konkurrenskraftig marknad ställs det väldigt stora krav på 



 

 

- 60 - 
 

dem i form av exempelvis effektivitet.  Vi kan konstatera att organisationerna får en 

stabilitet genom att hyra in extern personal. Då de flesta företagen vi undersökt har 

konjunkturanpassad verksamhet så blir det väldigt flexibelt med inhyrd arbetskraft 

eftersom företagen kan anpassa arbetsstyrkan efter konjunkturerna. Vid exempelvis 

lågsäsonger kan företaget skicka hem den inhyrda personalen utan att ordinarie 

personalen påverkas på något sätt. Då framtiden är väldigt svår att förutsäga medför den 

inhyrda arbetskraften stabilitet i organisationen eftersom de vet att de kan hyra in eller 

skicka hem inhyrd personal beroende på konjunkturen.  

Vi ser även att den inhyrda arbetskraften ger organisationerna en stabilitet vid 

exempelvis frånvaro av ordinarie personal då företaget kan bibehålla sin arbetsstyrka 

vilket resulterar till att verksamheten inte blir lidande. Ur undersökningen kan vi 

slutligen konstatera att den inhyrda personalen bidrar till en effektivisering i företaget. 

Företaget anpassar sig efter omgivningen på ett flexibelt sätt genom att kontrollera 

konjunktursvängningarna med inhyrd arbetskraft vilket resulterar till att omsättningen 

antingen bibehålls eller ökar. Avslutningsvis kan vi utifrån vår undersökning konstatera 

att vi inte ser några negativa organisatoriska effekter utöver de nackdelar vi tidigare 

nämnt.  

Vilka faktorer bidrar till att företag väljer att hyra in extern personal istället för 

att rekrytera? 

Som en slutsats kring vilka faktorer som bidrar till att företagen väljer att hyra in extern 

personal istället för att rekrytera, kan vi avslutningsvis nämna flexibilitet, tillgänglighet 

till kompetens, ersätta frånvaro och för att kapa produktionstoppar som några utav 

faktorerna.  

Företagen blir väldigt flexibla i form av att de kan anpassa sin arbetsstyrka efter 

konjunktursvägningar eller vid korta orderingångar. Företagen har även flexibla 

kontrakt med bemanningsföretagen vilket ger de möjligheten att avsluta kontrakten på 

ett snabbt och enkelt sätt vilket ingjuter stabilitet i organisationen då framtiden är svår 

att förutspå.  

Företagen ser även ett behov av att hitta rätt personal med rätt kompetens till sina 

organisationer i och med att en del uppdrag eller arbetsuppgifter kräver en sorts 
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kompetens. Det blir fördelaktigt för det inhyrande företaget då de själva kan välja vilken 

kompetens eller personal de vill hyra in. 

Företagen hyr in extern personal för att ersätta frånvaro i organisationen vid exempelvis 

sjukdom. Företaget håller på så sätt kvar sin normala arbetsstyrka vilket resulterar i att 

företagen kan fortsätta producera i normal kapacitet utan att verksamheten ska gå 

lidande.  

Slutligen väljer företag att hyra in personal för att kapa produktionstoppar. Vid stor 

arbetsbelastning, exempelvis stora orderingångar väljer företagen att öka 

personalstyrkan genom att hyra in extern personal för att klara dessa ordar. Inhyrningen 

av arbetskraft bidrar till att företagen antingen kan bibehålla omsättningen eller förbättra 

den.   

Utifrån vår egen modell illustrerar vi de bakomliggande faktorerna till varför företag 

väljer att hyra in extern personal istället för att rekrytera. Modellen gäller inte alla 

företag utan endast de vi undersökt.  
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Rekommendationer 

Vi vill rekommendera företag som har konjunktursvängningar som en del av sin 

verksamhet till att använda sig av inhyrd arbetskraft. Vi anser att den inhyrda 

arbetskraften bidrar till flexibilitet i organisationer som gör företagen mer 

anpassningsbara till förändringar i omgivningen. Vi rekommenderar även företag att 

vända sig till bemanningsföretagen i lägen de behöver rätt kompetens då 

bemanningsföretagen ständigt utvecklar kompetens hos den egna personalen. Vi vill 

rekommendera företag till att hyra in extern personal eftersom möjligheten finns till att 

se om personalen passar in i verksamheten och därefter rekrytera dem. Slutligen avråder 

vi företagen från att hyra in extern personal utifall företagen har goda framtidsutsikter 

och istället anställa personal.   

 

Egna reflektioner 

I början av uppsatsen hade vi inte en positiv syn på bemanningsbranschen utifrån våra 

tidigare erfarenheter. Dock har den bilden av bemanningsbranschen ändrats vilket vi nu 

ser på det som en positiv del i den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi anser 

gynnar företag och samhälle. Inhyrningen av arbetskraft bidrar till att företagen kan 

anpassa sig till omgivningen samtidigt som den effektiviserar verksamheten. Vi har 

insett betydelsen av existensen av bemanningsbranschen och undrar samtidigt hur 

företagen skulle annars anpassa sig om bemanningsbranschen inte existerat. Vi ser även 

fördelen med att hyra in arbetskraft eftersom det inhyrande företaget inte behöver 

anstränga sin egen personal till att arbeta övertid eller vid storhelger. Organisationens 

egen personal slits inte ut eftersom den inhyrda personalen avbelastar den ordinarie 

personalen. Bemanningsbranschen sköter uthyrningen på ett väldigt snabbt och flexibelt 

sätt vilket ger de inhyrande företagen tidsvinst. Istället för att annonsera ut tjänsten, 

intervjua och därefter ta ett beslut kan tjänsten bemannas redan efter ett samtal.  Vi 

anser även att inhyrningen kan både vara positivt eller negativt för den uthyrde personen 

då personen slussas fram och tillbaka mellan olika arbetsplatser. Detta anser vi inte 

tillföra en trygghet vilket även försvårar trivseln för den uthyrde personen. Dock är 

detta väldigt individbaserat eftersom preferenserna är olika hos människor, vilket kan 

innebära att det finns uthyrd personal som föredrar att träffa nya människor och slussas 

vidare från arbetsplats till arbetsplats. Slutligen anser vi att möjligheten till inhyrning av 
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arbetskraft ger företag och samhälle väldigt många fördelar, och att detta i sin tur inte 

utgör ett hot för den svenska arbetsmarknadsmodellen utan endast förstärker den.  

 

Förslag till vidare forskning 

 Undersöka bemanningspersonalens perspektiv på hur de upplever variationen av 

arbetsuppgifter.  Hur ser upplärningen ut i företagen? Hur blir 

bemanningspersonalen bemötta av de inhyrande företagen?  

 

 Undersöka vilka exakta effekter den inhyrda personalen ger på företagets 

ekonomi och organisation. Utgör den inhyrda personalen som en del av företaget 

eller ser man det ur en strategisk aspekt.  
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nackdelar med att hyra i jämförelse med att anställa 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

Intervjufrågor  

Då vi följt den semistandardiserade intervjumetoden är intervjun uppdelad i områden 

där respondenten får tala fritt kring samtidigt som vi styr intervjun i rätt riktning ifall 

respondenten hamnar i fel riktning. 

Område Företag 

- Berätta lite om företaget.   

- Vilken position har du? 

- Vad har du för arbetsuppgifter?  

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

Område Bemanning 

- Hur har den uppkommit? Vilken typ av personal hyrs det in?  

- I vilka situationer hyr ni? Hur lång tid? 

- Får den externa personalen stort ansvar?  

- Bestämmer ni vilken personal som ska hyras in?  

Område Ekonomi 

- Vilka för- och nackdelar finns det?  

- Varför rekryterar ni inte?  

- Vem/ vilka tar beslutet?  

Område Organisation 

- Vilka för- och nackdelar finns det?  Hur påverkas organisationen?  

- Har den inhyrda personalen en annan inställning? 

- Det mest problematiska? 

- Hur bidrar den externa personalen till organisationen?  

Sammanfatta de tre viktigaste faktorerna till varför ni hyr in personal istället för 

att rekrytera?  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


