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Sammanfattning 

 

Titel: Inhyrd bemanning – en lönsamhetsfråga med fokus på de inhyrande företagen  

 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

Datum: 2011-06-16 

 

Institution: Institutionen för ekonomi och företagande 

 

Kurs: Företagsekonomi C VT 2011, Kandidatuppsats 15 högskolepoäng 
 

Inledning: Vad är outsourcing, hur började det och hur ser det ut i dag? Dagens problematik 

med hela arbetsskaror som avskedas, såsom på Urban Outfitters, leder fram till frågeställningen 

om det finns en lönsamhet för företagen att hyra in personal i stället för att anställa.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om inhyrning av personal är en lönsam 

lösning hos inhyrande bolag belägna i Stockholm under åren 2009 och 2010.  

 

Avgränsningar: Begränsning sker till bolag som är etablerade i Stockholm och som hyr in 

personal till administrativa-/kontorsyrken genom bemanningsföretag.  

 

Metod: En fallstudie med semi- strukturerade intervjuer har genomförts på sex personer i fyra 

olika bolag bestående av ekonomichef och/eller VD/personalansvarig. Dessutom har en 

kvantitativ undersökning utförts i form av inhämtande av årsredovisningar och beräknande av 

nyckeltal. Materialet i empirin har sedan analyserats med hjälp av fördjupade teoretiska studier på 

ett deduktivt sätt.  

 

Analys och slutsatser: Den korta rekryteringsprocessen som bemanningsföretagen 

tillhandahåller vid ökad efterfrågan är den största anledningen till att företag hyr in personal. 

Lönsamheten i att hyra in bemanning beror det på det inhyrande företagets genomsnittslön.  

 

Diskussion: Skulle en uppluckring av Las innebära att anställda blir mer effektiva? Den 

ökade uthyrningen av specialiserad personal och hur lönsamheten för företag som hyr in 

specialiserad personal ser ut. Har företag med högre genomsnittliga löner möjligen ett större 

antal inhyrd personal jämfört med andra företag? 
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1.0 Inledning  

I detta kapitel förklaras begreppet outsourcing och utvecklingen av outsoursing som fenomen, 

för att sedan leda in oss i ämnet på problematiken som är vald att belysas i denna uppsats. 

Cirka 1000 år tillbaka i tiden sägs det att fenomenet outsourcing uppstod. Rent internationellt 

anses det att affärsidén av företeelsen uppkom under den industriella revolutionen på 1700-

talet. Under denna period började företag inse att ekonomiska fördelar kunde inbringas genom 

att inte utföra all verksamhet själva, utan istället hyra in personal utifrån för att uträtta en del 

av den.
1
  

Vad innebär egentligen ”outsourcing”? 

Robert Handfield, filosofie doktor och direktör för SCRC (The Supply Chain Resource 

Cooperative), anser att outsourcing kan definieras som ett strategiskt användande av externa 

resurser för att utföra vissa interna aktiviteter hos andra företag. Handfield anser 

”outsourcing” vara en strategi, där företag genom kontrakt köper tjänsten där annan extern 

personal utför specifika interna arbetsuppgifter. Det anses finnas många olika orsaker för 

företag att använda sig av ”outsourcing”, bland annat minskar de operationella kostnaderna, 

det sprider risken till andra företag samt ökar kontrollen av utförandet av de specifika 

arbetsuppgifterna.
2
  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bemanningsbranschens begynnelse 

Under den industriella revolutionen gjorde konkurrensen på marknaden det uppenbart för 

företagen att den modell som användes, en slags ”allt i ett” modell där verksamheten enbart 

utfördes av företagen, inte endast innebar förluster kostnadsmässigt, utan även var ineffektiva. 

Man insåg att en ny modell behövde bildas där ägarna specialiserade sig på och utförde en del 

av verksamheten inom företaget samtidigt som utomstående personal, med hjälp av sin unika 

kompetens inom andra områden, skötte de resterande uppgifterna som krävdes för en 

                                                 
1
 Life 123. History of outsourcing  

 
2
 Handfield, Robert (2006). A Brief History of Outsourcing [ 

 



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

8 

fulländad produktion och försäljning.
3
 Ingen tillväxt skedde dock inom branschen under 

denna period på grund av att IT-teknologin inte var tillräckligt utvecklad
4
.   

1.1.2 Bemanningsbranschen under 1950-talet och framåt 

Under 1950-talet eskalerade globaliseringen, vilket i sin tur innebar krav på högre flexibilitet 

och effektivitet inom produktion och organisation. Globaliseringen medförde att 

specialisering blev avgörande för företagens framtid utomlands och ”outsourcing” blev därför 

den perfekta affärsmodellen för denna epok.
5
 Däremot var det inte förrän år 1989 som idén 

ansågs som en strategi i sig. Det var inte heller förrän på 1990-talet som företag faktiskt 

förstod att det var kostnadseffektivt att hyra in en specialist på de områden som de själva inte 

hade expertis inom, för att istället själva fokusera på kärnan i företaget. Detta var endast 

början för inhyrd bemanning inom områden som man ansåg att andra kunde utföra lika bra 

som företagen, om inte bättre, områden såsom t.ex. HR (human relations) och redovisning.
6
   

Under mitten fram till det senare av 1990-talet, när IT-teknologin hade sitt genombrott, gavs 

även en ny syn på hur man kunde vara kostnadseffektiv i en bransch med så stora fasta 

kostnader. I de tillverkande branscherna insåg man fördelen med ett motsatt tankesätt, att 

istället för att fokusera sig på kärnan i företaget, lät man inhyrd bemanning sköta den 

utvecklingen. Som alternativ för att själva utveckla den dyra teknologin, kunde företagen 

alltså hyra in personal med specifik kompetens och kunskaper, där den inhyrda bemanningens 

specifika kompetens medförde att arbetet blev så effektivt och därigenom så kostnadseffektivt 

som möjligt. Detta skulle i sin tur bidra till en långsiktig lönsamhet. Man införde så kallade 

strategiska samarbeten, som Handfield utryckte det. Dessa strategiska samarbeten innebar att 

organisationerna inte valde inhyrd bemanning för sin egen specialisering, utan för att använda 

den personal som var mest effektiv både i utförandet som i kostnaderna, även om det innebar 

att inhyrningen gällde företagets kärnverksamhet.
7
    

                                                 
3
 Handfield, Robert (2006). A Brief History of Outsourcing 

4
 Life 123. History of outsourcing 

5
 Handfield, Robert (2006). A Brief History of Outsourcing 

6
 Ibid 

7
 Ibid  
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1.1.3 Bemanningsbranschens utveckling i Sverige 

Det sägs att det allra första svenska bemanningsföretaget var Göteborgs kvinnliga 

kontoristförening som, utläses av namnet, grundades av kvinnor. Under slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet var det svårt för kvinnor att finna arbeten, att arbeta som inhyrd 

personal inom det administrativa området var därför ett sätt för dessa att ta sig in i arbetslivet. 

Därefter, redan år 1953, startades de två första definierade bemanningsföretagen, Stockholms 

stenografservice och Snabbstenografen, med fokus på att hyra ut personal inom 

sekreteraryrket. På grund av dessa företags stora succé, bestämde sig sedan många av de 

kvinnor som arbetade som den inhyrda personalen för att själva starta egna sekreterarfirmor, 

vilket var början för bemanningsbranschen i Sverige.
8
   

Problem uppstod dock inom branschen då politiker, fackföreningar och andra ej vinstdrivande 

organisationer ansåg att bemanningsbranschen behövde regleras. Regleringen skedde genom 

olika arbetslagar såsom den så kallade arbetsförmedlingslagen som stadgades 1935. Till en 

början innebar denna lag att uthyrning av arbetskraft ej fick göras i vinstdrivande syfte och då 

endast av arbetsförmedlingen själv. Det var inte förrän år 1993 som hela lagen avskaffades. 

Detta innebar att uthyrning av arbetskraft kunde utföras av privata företag, utan några som 

helst regleringar gällande bland annat arbetets tidsbestämning och omfattning, vinstdrivande 

syfte m.m.
9
 

I Sverige finns idag ca 400 olika bemanningsföretag och enligt Svenskt Näringsliv är 

rekryterings- och bemanningsbranschen inom topp tio av de största branscherna i hela 

Sverige
10

. Nedan följer statistik för efterfrågan samt utfall av bemanningstjänster i Sverige.  

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Bemanningsföretagens. Historisk tillbakablick 

9
 Ibid 

10
 Bemanningsföretagens. Fakta om branschen 
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Bild 1 Efterfrågan på bemanningstjänster 

 

KI-Barometern, Macrobond  

Som man kan se i diagrammet gäller inte bara en stor skillnad på antalet anställda inom 

branschen under det senaste årtiondet, utan även på efterfrågan av dessa tjänster, där båda 

delarna ständigt ökar.
11

 Enligt en artikel från Svenskt Näringsliv år 2007 var det redan detta år 

ett högtryck inom branschen och dess efterfrågan, samtidigt som efterfrågan beräknades öka 

allt mer för varje kommande år
12

. Detta kan däremot enligt vissa forskare skilja sig beroende 

på yrkesområden. Enligt en undersökning, ”Manufacturers’ Outsourcing to Employment 

Services”, tyder beräkningar på att efterfrågan sjunker inom administration och kontor. Enligt 

undersökningen framgår det även främst att dessa yrken bringat bemanningsbranschen dess 

största förlust.
13

 

1.1.5 Problematik i bemanningsbranschen idag 

Baserat på tidigare förklarad bakgrund finns inte någon direkt problematik med en 

arbetsstruktur som bemanningsbranschen ger samhället. Det har däremot under de senaste 

åren åskådliggjorts att även något som kan uppfattas bringa nytta kan ha negativa 

konsekvenser. Den första kritiska händelsen, som i stor skala togs upp i media, skedde år 

                                                 
11

 Bemanningsföretagens. Bemanningsbarometern 

12
 Svenskt näringslivs. Lön och arbetskraftskostnader 

13
 Dey Matthew, Houseman Susane, Polivka Anne (2006), Manufacturers' Outsourcing to Employment Services 
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2009, när det stora klädföretaget Urban Outfitters beslutade att avskeda all sin fast anställda 

personal, för att istället hyra in konsulter från bemanningsföretag. Orsaken i detta fall var 

kollektivavtal, då Urban Outfitters själva inte hade utvecklat ett sådant för sina anställda. Man 

ansåg därför det vara mer lönsamt för företaget om personalen bytte arbetsgivare, då 

bemanningsföretagen redan hade klart utformade avtal.
14

 Trots att situationen löste sig 

frågade sig politiker, det svenska folket men främst facken, om detta endast var en början på 

en framtid med otrygga anställningsvillkor. Man ansåg att de lagar som skyddar den fasta 

anställningen, lagen om anställningsskydd (LAS), här kunde kringgås genom regleringarna 

för inhyrning av bemanning.
15

  

Sedan uppmärksamheten kring Urban Outfitters, märktes det allt tydligare hur fler företag tog 

samma typ av beslut, på grund av viljan att skära ner på fasta kostnader i företagen under 

ekonomiska kriser.  Exempel på sådana andra företag är Marabou
16

, Posten
17

, Autoliv
18

 och 

även landsting däribland Landstinget i Västernorrland
19

, varav alla utnyttjade detta så kallade 

”kryphålet i LAS” på samma sätt såsom Urban Outfitters hade gjort tidigare. Baserat på de 

namn som tas upp kan man se att det inte endast gäller tillverkande företag eller andra 

industriella branscher såsom byggbranschen. I dessa branscher hyrs det vanligen in 

bemanning istället för anställning på grund av två vanliga anledningar, ökad flexibilitet vid 

projektanställning och på grund av ojämn produktion och efterfrågan. Denna strategi för 

bygg- och industribranschen kan i sin tur leda till en långsiktig lönsamhet. Detta kan dock inte 

hänföras till de företag som hyr in personal till andra yrkesområden, såsom t.ex. de 

administrativa yrkena.
20 

Med detta till grund kan man därför fråga sig om inhyrning av 

personal inom detta område verkligen är en lönsam lösning, och anses det av företagen vara 

                                                 
14

 Lag & Avtal Bråket kring Urban Outfitters är över  

 
15

 Svenska Dagbladet. Protesterna mot urban ourfitters växer 

16
 Lag & Avtal. Bemanningsbranschen anfalls från flera håll Domen stoppar kringgående 

 
17

 E24 Näringslivs. Företag struntar i LAS 

18
 Skånska Dagbladet. Autoliv kringgår las  

19
 Sveriges Television. Landstinget kringgår las 

20
 Håkansson, Kristina & Isidorsson, Tommy (2004). Hyresarbetskraft  
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lönsamt att hyra in personal istället för att anställa? Begreppet lönsamhet är här begränsat till 

att åsyfta dels kostnader, med fokus på personalkostnader och övriga kostnader som en 

anställning bidrar till, samt effektiviteten hos personalen.  

1.2 Frågeställningar 

Är det en stor skillnad vad gäller kostnaderna respektive effektiviteten för en heltidsanställd i 

jämförelse med en inhyrd konsult? Påverkas några effektivitetsnyckeltal, såsom till exempel 

omsättning per anställd? Kan en större lönsamhet uppnås även om inhyrning av personal är en 

dyrare lösning? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om inhyrning av personal är en lönsam lösning hos 

inhyrande bolag belägna i Stockholm.  

1.4 Avgränsningar 

Begränsning har skett till bolag som anlitar bemanningsföretag och som är etablerade i 

Stockholm under åren 2009 och 2010. Det enda kravet på branschtillhörighet är att de valda 

företagen inte ska vara tillverkande företag, då de ofta har ojämn produktion och efterfrågan. 

Det finns inga avgränsningar gällande företagens storlek. Väsentligt är även att företagen ska 

ha hyrt in personal till administration och/eller kontorsyrken. Det administrativa området 

valdes då det är ett av de områden som en stor del av konsulterna hyrs ut till, trots den 

sjunkande efterfrågan på dessa tjänster.  

Gällande begreppet lönsamhet har begränsats till att åsyfta dels den vinst/förlust som görs på 

grund av personalkostnader och övriga kostnader som påverkas av en anställning, och dels 

effektiviteten. 

Undersökningens beräkningar har skett från ett kortsiktigt perspektiv, upp till ett år, men 

samtidigt har en fördjupad inblick i vad företagen anser om skillnaden både långsiktigt, längre 

än ett år, samt kortsiktigt inkluderats. 
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1.5 Uppsatsdisposition 

 

Metod 

Klargörande av metodval i form av presentation, insamling av 

material samt bearbetning för att uppnå syftet. Kapitlet avslutas 

med källkritik. 

Teoretisk referensram 

Presentation av de olika anledningarna till samt fördelarna med 

inhyrning och hur effektiviteten påverkas. 

 

Analys/Slutsats 

Analysering av insamlat material och redogörelse av slutsats. 

 

Inledning 

Förklaring av begreppet outsourcing och beskrivning av 

fenomenets utveckling för att sedan leda in i uppsatsens 

problematik samt syfte. 

Data/Empiri 

Presentation av resultatet från utförda intervjuer samt uträkningar 

av löner och nyckeltal. 
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2.0 Metod 

I detta kapitel förklaras vilka metodval i form av presentation, insamling av material samt 

bearbetning som valts för att uppnå syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med källkritik.  

2.1 Induktion och deduktion 

Med induktion brukar man påstå att en forskare arbetar ”inåt” från empiri till teori, att man 

från undersökningar som kan bestå av observationer m.m. tar in data för att utveckla eller 

modifiera teorier. Detta synsätt brukar resultera i generaliseringar angående egenskaper hos 

det fenomen som undersöks.
21

 Deduktion innebär istället att man som vissa kallar det, arbetar 

och drar slutsatser i ett utåtriktat arbetssätt, från teori till empiri. Man utgår från bestämda 

antaganden som resulterar i en lösning.
22

   

I denna uppsats har det deduktiva synsättet använts, då slutsatser har dragits från jämförelser 

av den insamlade empiriska data med tidigare teorier, för att sedan kunna tyda om dessa 

stämmer överens med varandra. 

2.2 Fallstudie 

I denna uppsats används metoden fallstudie, för att ge en fördjupad inblick i ett fåtal så 

kallade undersökningsenheter och på så sätt uppnå syftet. En fallstudie ger även en bred syn 

på det fenomen som undersöks, vilket innebär att man inte fokuserar sig på att undersöka ett 

område utan en liten del utav flera områden. I detta fall innebär det att inte endast kostnaderna 

för inhyrning av personal undersöks, utan även effektiviteten samt de anledningar till varför 

företagen hyr in personalen istället för att anställa, inom de valda yrkesområdena. Detta gör 

att fallstudier anses vara holistiska då man försöker skaffa sig en helhetsbild och därmed 

förstå hur de olika områdena som studeras påverkar varandra, och varför resultatet blev så 

som det blev. För att åstadkomma detta har därför forskaren möjlighet att använda sig av olika 

forskningsmetoder och data, vilket i detta fall kan åsyfta beräkningarna av kostnader 

tillsammans med intervjumetoden samt insamlandet av både kvalitativ och kvantitativ data. 

Avslutningsvis innebär en fallstudie att, då undersökningsenheterna är så pass få, det inte går 

att dra en generalisering på hela populationen som undersökningen åsyftar, utan 

                                                 
21

 Johannessen, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
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undersökningen ska då istället ge en fördjupad bild av fenomenet tillsammans med möjliga 

teorier.
23

  

2.2.1 Undersökningsenheter 

I de tidigare nämnda avgränsningarna har det förklarats att denna uppsats ska undersöka 

företag endast belägna i Stockholms Län. De valda bolagen är inom koncerner, vars 

företagsstorlek inte har någon betydelse. I övrigt så kontaktades ett flertal bolag, dock var det 

endast dessa fyra som både var intresserade av att genomföra en intervju samt hade 

tillgänglighet till det. För denna uppsats har följande bolag valts: 

 Phonak Sweden AB  

 Net Access Sweden AB 

 ESMA AB 

 SYSteam Shared Services AB (SYSteam) 

2.3 Data 

I denna uppsats används både primär- samt sekundärdata. Primär data är data som en person 

har samlat in själv genom exempelvis enkäter eller intervjuer. Sekundär data är istället 

information som redan är insamlad av en annan part, till exempel en årsredovisning som är 

utförd av ett företag. Årsredovisningar har erhållits från de utvalda bolagen för att kunna 

jämföra de olika valda nyckeltalen. Det har även gjorts intervjuer som inbringat primär data, 

vilken består av bland annat personalkostnaderna samt synpunkter på effektiviteten i arbetet.  

Kvantitativ data kan beskrivas som att ha formen av siffror, information som kan 

sammanställas till ett mätbart resultat med en systematisk struktur. Kvalitativ data 

karaktäriseras istället av mer djupgående information i form av ord eller bilder.
24

 Primärdata 

som insamlats är därmed både kvantitativ, som till exempel personalkostnaderna, men även 

kvalitativ, som vid undersökning av effektiviteten. Både kvalitativ och kvantitativ data är 

nödvändig i denna undersökning då lönsamheten främst mäts genom siffror, medan 

effektiviteten delvis mäts genom fördjupad information samt delvis siffror och beräkningar. 

                                                 
23

 Martyn Denscombe (2009). Forskningshandboken 
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Årsredovisningarna som samlats in har även dessa bidragit till den kvantitativa 

datainsamlingen.  

Viss data har beräknats manuellt av författarna, data bestående av personalkostnaderna samt 

nyckeltalet arbetskraftskostnad. Angående personalkostnaderna finns ett kalkylblad bifogat 

som bilaga där författarna steg för steg har, från timlönen exklusiva övriga kostnader, lagt på 

de resterande kostnaderna såsom arbetsgivaravgifter m.m. Nyckeltalet arbetskraftskostnad har 

beräknats genom att använda den formel som anvisas under teoriavsnittet arbetskraftskostnad. 

De siffror som används i beräkningen har som tidigare nämnts erhållits från 

årsredovisningarna. 

2.4 Insamlingsmetod  

Den främsta insamlingsmetoden som har använts är intervjuer av företag, varav den 

semistrukturerade formen har valts, som är frågor med öppna svarsmöjligheter. Denna metod 

har använts för samtliga i urvalet som undersöks. Anledningen till att den valda metoden 

användes är för erhållningen av lite mer fördjupad information gällande effektiviteten i 

företagen, vilka synpunkter företagen har på skillnaden mellan en fast anställd och inhyrd 

personal. Denna information tros inte ha kunnat upptas lika väl om man skulle göra 

exempelvis en enkät.  

Inför intervjuerna skapades ett frågeformulär som respondenterna via e-post fick ta del av 

innan intervjun, detta för att företagen skulle hinna ta fram den information som önskades, 

t.ex. personalkostnader. Intervjun gav senare tillfälle för författarna att erhålla specifik 

information, återigen såsom personalkostnader, som företagen via en enkät möjligen hade 

avstått från att besvara.  

Enligt de valda kriterierna söktes företag fram dels genom Affärsdata, som ger ett bundet 

slumpmässigt urval, och dels genom tidigare kända kontakter. Affärsdata har använts då 

författarna har tillgång till källan samt då den anses ha hög reliabilitet. Kontakterna ger ett ej 

slumpmässigt kriterieurval, främst då de fortfarande följer de bestämda kriterierna, men även 

är det ett bekvämlighetsurval. Gällande sökresultatet från Affärsdata har författarna valt att 

kontakta varje företag. Alla bolag kontaktades främst via telefon, enstaka fall via e-post. Efter 

en introduktion bokades tid för intervjuerna, som därefter genomfördes. Intervjun togs in 

skriftligen av författarna. 



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

17 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två ytterst vanliga begrepp som alltid spelar en roll i uppsatser och 

dessas trovärdighet. Reliabilitet handlar om att data är sanningsenlig och tillförlitlig, att den 

avser och speglar den verklighet som undersöks.
 25

 Detta innebär att samma resultat ska kunna 

fås fram genom en ny likadan undersökning.
26 

I denna uppsats är det alltså viktigt att erhållen 

data är sann, att årsredovisningarna ger en rättvisande bild samt att företagen i intervjuerna 

inte döljer information om vissa kostnader. Reliabilitet har kunnat uppnås genom att intervjua 

personer med höga positioner inom företagen, såsom VD samt ekonomiansvarig. Hög 

reliabilitet kan även åsyfta Affärsdata, då den erhållna informationen hos denna källa är 

framtagen och publicerad av företagen själva.
27

 

Validitet handlar istället om hur relevant insamlad data är gentemot det som har valts att 

undersökas, hur väsentlig insamlad data är för att kunna beskriva fenomenet som undersöks.
28

 

Validiteten i denna uppsats kan hänvisas till om ifall de valda företagen verkligen 

representerar det urval som krävs för att besvara frågorna kring det valda fenomenet. Man kan 

även syfta på om rätt metod och teori har använts, till exempel om effektiviteten verkligen 

mäts bäst genom nyckeltal eller om andra metoder skulle ha använts för detta istället.  

2.6 Källkritik 

Man får alltid ställa sig kritisk till information som erhålls från intervjuer, då det möjligen kan 

finnas intresse i att förmedla en så bra bild som möjligt utav företaget. Även så grundar sig 

många teorier i enskilda personers aspekter av specifikt utvalda områden och det är därför 

viktigt att vara kritisk mot vissa antaganden och konstateranden. Informationen tagen från 

Affärsdata, syftat på årsredovisningar och specifikt nyckeltalen, har även en risk att vara olika 

framtagna och beräknade, vilket kan ge olika syn på samma utgångspunkter.  

                                                 
25

 Johannessen, Tufte (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber 

 
26

 Ibid  

27
 Information som erhållits genom kontakt med Affärsdata via e-post. 

28
 Ibid 
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3.0 Teoretisk referensram 

Referensramen kommer att börja med att presentera olika anledningar till att hyra in 

personal, för att därefter gå in på fördelar och avsluta med hur effektiviteten påverkas. 

3.1 Olika anledningar till varför företag hyr in personal 

Den största anledningen till att hyra in personal är att personalstyrkan blir mer flexibel vilket 

föranleder även kostnadsfördelar. Företagen betalar endast för den inhyrda personalen vid 

behov, vilket medför en möjlighet till rörlig kostnad för personalen. Kostnadsbesparingar för 

företaget sker även i och med att rekryteringsprocessen handhas av bemanningsföretaget. 

Dessutom kan kompetensen, som den inhyrda personalen delar med sig av, öka företagets 

effektivitet.
29

 

Fokus på kärnverksamhet och lägga över bemanning och rekrytering på bemanningsföretag 

har sina organisatoriska fördelar. Effektiviteten ökar i kärnverksamheten och kostnaderna för 

de delar som inte direkt genererar likvida medel minskar. Samtidigt finns det 

kompetenshöjningsfördelar med att hyra in personal då de kan besitta kunskap som företaget 

tidigare inte haft.
30

 

Att hyra in bemanning för att kapa arbetstoppar är en anledning till varför företag hyr in 

personal. Det kan vara konjunktur eller säsongsrelaterat men grunden är den samma, då 

personal inte behövs längre avslutas inhyrandet, på detta vis undviker företag att behöva 

anställa och säga upp personal.
31

 Efterfrågan kan också styra behovet av att minska 

arbetsbelastningen hos företagets anställda genom att hyra in personal. Detta är vanligt inom 

de amerikanska företagen då det inte är en jämn efterfrågan på marknaden.
32

  

Enligt Pernilla Andersson och Eskil Wadensjös artikel ”Hur fungerar bemanningsbranschen” 

är den största anledningen till att företag i Sverige hyr in personal är för att ersätta personal 

vid frånvarande, i form av vikariat. Rekrytering och anställningsprocessen är en tidskrävande 

                                                 
29

 Greaver F. Maurice (1999) Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing decisions and 

initiatives 

 
30

 Ibid 

31
 Von Hippel, m fl (1997). Temporary Employment: Can organizations and Employees both win? 

32
 Nollen, Stanley D (1996).  Negative aspects of temporary employment 
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och kostsam process som istället läggs över på bemanningsföretaget, som oftast har en 

betydligt snabbare process. Företagen gör på detta sätt både en kostnadsbesparing samt 

behåller fokus på sin kärnverksamhet.
33

 

3.2 Direkta fördelar med att hyra in personal 

3.2.1 Kostnader för lön 

Personal inom bemanningsbranschen har i regel lägre lön än personal som är fast anställd. 

Ofta är de som arbetar inom bemanningsbranschen inte högutbildad och kostar därför mindre, 

men en förändring talar för att detta kommer att förändras då många inte alltid är ute efter en 

hög lön utan att en flexibel anställning kan vara något att eftersträva även från personalens 

sida. Att hyra in personal kan därför vara en stor besparing för företaget.
34

 

3.2.2 Kostnader för förmåner  

Förmåner i form av pensionsförsäkringar, utbildning, friskvård, optioner med mera kan vara 

kostsamma poster för ett företag och kan komma att bli en stor besparing då personal istället 

hyrs in.
35

  

3.2.3 Kostnader för rekrytering och utbildning 

Det är en stor besparing i rekryteringskostnaderna företagen gör i och med att de hyr in 

personal. Bemanningsföretagen står för kostnader vid rekrytering av en lämplig kandidat, 

vilket även besparar företagen allt administrativt arbete som skulle ha behövts vid egen 

rekrytering.
36

  

Även utbildning i bland annat olika programsystem, som kan vara aktuella att kunna för att 

utförandet av arbetet ska vara möjligt, bekostar bemanningsföretagen, detta kan vara en 

enorm kostnadsbesparing.
37

 

                                                 
33
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34
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35
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36
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3.2.4 Flexibiliteten 

Flexibilitet innebär för företag den förmåga som arbetskraften besitter, i form av att kunna ta 

sig an varierande arbetsuppgifter samt flexibiliteten i arbetstid, allmänt rörlighet i fråga om 

arbete. Det blir med detta en möjlighet till flexibilitet i ersättningen för utfört arbete, och 

företaget kan i större utsträckning anpassa ersättning till företagets ekonomiska situation.
38

 

Företag kan genom att hyra in personal öka flexibiliteten i företaget. Inhyrd personal kan i 

större utsträckning flyttas mellan arbetsuppgifter och avdelningar, dessutom kan olika 

ersättning betalas beroende på vad för arbetsuppgifter som utförs. Det finns även en möjlighet 

att endast på dags eller tim basis ta in personal för att utföra enklare arbetsuppgifter som inte 

hinns med av de anställda i företaget. Dessutom kan inhyrd personal bidra till att förnya 

kompetensen hos de anställda i bolaget.
39

 

3.2.5 Kapitalbindning 

Det finns olika faktorer som kan påverka lönsamheten i ett företag. På grund av att omvärlden 

förändras är det svårt att förutse hur de olika faktorerna påverkar företaget. Genom ekonomisk 

styrning kan företaget försöka förutse och hantera faktorerna genom samordning, planering 

och kontroll så att bästa möjliga effektivitet uppnås i resursanskaffningen.
40

  

En rörlig kostnad varierar i takt med volymen medan en fast kostnad är opåverkbar av 

volymen, menar Jan Greve. Men vid ökande volymer är inte en fast kostnad opåverkbar då 

nya maskiner kan behöva införskaffas.
41

 Oftast ses fasta kostnader som lokalhyror och 

maskiner med mera, men de innefattar även personalkostnader. Då ett företag anställer 

personal låser de kapital i den, vilket kan undvikas då företaget istället väljer att hyra in 

personal från bemanningsföretag. Kostnaden i helhet är inte alltid mindre än att anställa 

personal, men i och med att personal kan hyras när den behövs, anses den inte vara en 

kostnad. Har företaget en kontinuerlig efterfrågan är anställning det mest fördelaktiga 

                                                 
38

 Eriksson, Birgitta och Karlsson, Jan Ch (1995) Flexibla organisationer och arbetsvillkor 

 
39

 Ibid 

40
 Hansson, Sigurd & Nilsson, Sven-Åke (2003) Produktkalkylering 

 
41

 Greve, Jan (1996) Budget 

 



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

21 

alternativet, men om efterfrågan inte är jämn är inhyrd personal mest lönsamt. Risken att 

företaget behöver betala för överflödig personal minimeras.
42

  

Den rörliga kostnaden är volymberoende då den ökar om produktionen ökar. På samma sätt 

kan det ses på inhyrd personal, om det inte finns någon produktion behöver företaget heller 

inte hyra in personal. De fasta kostnaderna omvandlas till rörliga kostnader då personal hyrs 

in från bemanningsföretag istället för att anställas. Det finns en valmöjlighet, att välja att hyra 

in personal för att undvika kapitalbindning i anställd personal som inte är lönsam. Den 

negativa aspekten med att inte kapitalbinda sin personal har ett företag om det efter en tid med 

dålig produktion vänder upp på marknaden, vilket ofta sker i en betydligt snabbare takt än 

företaget hinner rekrytera. Det finns då en risk att marknad går förlorad. Alternativet är att 

hyra in personal från bemanningsföretagen, som kan ha en något snabbare rekryteringsprocess 

och snabbt kan tillhandahålla personal som klarar av den uppgående marknaden.
43

  

3.3 Effektivitet 

3.3.1 Kvalité 

Med den långa erfarenheten som bakgrund samt uppbyggd specialisering, påstås det att 

bemanningsbranschen på ett mer effektivt sätt kan finna mer kvalificerad personal. Detta 

anses i sin tur minimera anställningskostnaderna för företagen, då rekryteringen görs snabbare 

och mer effektivt.
44

  Däremot finns det risker som företag tar vid processen med inhyrning av 

personal, dels en möjlig minskning av kvalitén i arbetet vid utförandet av uppgifter som görs 

av den inhyrde konsulten. Dels har företaget även en risk att förlora kontrollen av 

sekretessbelagd intern information som den inhyrde kan ta med sig ut från företaget till 

marknaden. Detta kan i sin tur minska den framtida arbetskvalitén i det inhyrande företaget.
45

 

Å andra sidan kan det även anses kunna ge en högre intern kvalité i de fast anställdas arbete 
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vid inhyrning, då företaget hyr in personal vid överbelastning, vilket uträttar arbetet på 

arbetsplatsen. Detta kan endast ske vid inhyrd bemanning då rekryteringen sker så pass fort.
46

  

3.3.2 Effektivitet hos inhyrd bemanning 

Det anses att effektiviteten hos inhyrd bemanning är högre än hos fast anställd personal. Detta 

grundar sig inte endast i hur snabbt den inhyrde konsulten arbetar, utan även i den större 

mängd kunskap personen besitter. Vissa författare hävdar att de personer som är anställda hos 

bemanningsföretag utnyttjar systemet genom att ständigt lära sig de nya kunskaperna som kan 

fås från varje ny arbetsplats man anländer till, i jämförelse med vad den fast anställde får ut 

från samma arbetsplats som denne stannar vid den större delen utav sitt arbetsliv. Enligt 

studien ”Bemanningsföretag & arbetsmarknad”, anses det finnas flera motiv till att den 

inhyrda personalen har valt att arbeta inom branschen. Några av orsakerna är bland annat 

utveckling av kontaktnät och erhållning av nya erfarenheter och kunskaper, vilka i sin tur ökar 

den inhyrde konsultens kompetens och därmed även effektiviteten i arbetet.
47

 Detta kan i sin 

tur kopplas till frågan om humankapital och även, ett tidigare nämnt avsnitt, kvalitén i arbetet. 

3.3.3 Lönsamhet 

Effektivt utnyttjande av kapital och finansiell balans uppnås genom god lönsamhet i en 

organisation, vilket genererar rörelsekapital och likviditet. Om en organisation ska ha en 

chans att växa är det av största vikt att medel genereras för detta. En organisation är i behov 

av en långsiktig lönsamhet för överlevnad. För att tillförsäkra att en organisation är lönsam är 

finansiell struktur och ett effektivt användande av resurserna av största vikt, och finansiella 

analyser är kontrollmetoden. Av intresse i detta är om företagets resurser utnyttjas effektivt 

för att skapa vinst.
48
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3.3.4 Humankapitalet 

Humankapitalet, även kallat det osynliga kapitalet, är en del av en organisations tillgångar i 

form av personal och lednings förmåga, erfarenhet, skicklighet och kunskap samt även 

organisationens kultur, filosofi och värderingar
49

. Denna post är av stor vikt för 

organisationen, inte minst vid värdering av organisationen av utomstående parter. Detta 

innebär att företag som väljer att anställa och kompetensutveckla sin personal ofta har 

möjligheterna. Detta ställer dock frågan om varför organisationer väljer att hyra in personal 

istället för att anställa.
50

 

I dagen samhälle är de flesta organisationer konkurrensutsatta vilket leder till att det krävs 

lönsamhet för att kunna överleva. Detta ställer krav på humankapitalet som alltid har ett krav 

på sig att utvecklas och ge organisationen den vinstmaximering som finns som mål. Det är 

också därför av stor betydelse att humankapitalet utvecklas, förnyas och anpassas till 

marknaden som ständigt står inför förändringar, så att inte humankapitalet förlorar i sitt värde. 

Att investera i en organisations humankapital är en betydelsefull källa till framgång.
51

 

Att samtidigt öka personalens kompetens och flexibiliteten kan i grund vara ett problem då de 

båda bygger på två motsägelsefulla organisatoriska handlingar. Att öka personalens 

kompetens har kopplingar till karriärmöjligheter i företaget och större anställningstrygghet 

och att öka flexibiliteten sker oftast genom projektanställning, deltidsanställning och 

nedskärning av personal.
52

 

Att öka kompetensen och flexibiliteten i en organisation är det optimala för ett företag då det 

bidrar till en ökad konkurrenskraftighet, det svåra är att hitta balansen, anser Jones
53
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3.3.5 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett bra redskap för att räkna ut ett företags effektivitet och lönsamhet och är 

därför av stor relevans för denna studie. Det kan med anledning av vilka mått som valts att ge 

en något sned bild av hur lönsamheten egentligen förhåller sig till arbetskraften, då många 

företag väljer att hyra in personal istället för att anställa. De inhyrda finns inte alltid 

medräknade i nyckeltalen men det kan visa på att vid minskning av personalstyrkan hålls 

produktionen uppe med inhyrd personal, som gör att nyckeltalen nedan utvecklas positivt. 

Vissa hävdar dessutom allmänt att inhyrd personal generellt ger högre personalomsättning i 

det inhyrande företaget.
54

  

3.3.5.1 Omsättning per anställd 

Omsättning per anställd är ett nyckeltal som används för att bedöma hur lönsamt eller 

effektivt en organisation är i förhållande till hur mycket varje anställd i organisationen 

genererar i intäkter. Det bör dock beaktas att nyckeltalet påverkas av inflation och hur 

medelantalet anställda har uppskattats. Det finns vissa nackdelar med nyckeltalet som gör att 

tillförlitligheten inte alltid är den bästa, genom att minska antalet anställda eller att öka 

omsättningen ökar effektiviteten.
55

  

Formel för omsättning per anställd: 

 

 

3.3.5.2 Arbetskraftskostnad per anställd 

Arbetskraftskostnad per anställd är ett nyckeltal som uppger de anställda i ett företags löne- 

och förmånsnivå. Sättet att beräkna medelantalet anställda, löneutveckling, företagets 

definition av personalkostnader och sociala avgifter påverkar nyckeltalet
56

. Där den totala 

arbetskraften är de totala lönekostnaderna för arbetad tid, lön för ej arbetad tid som semester, 

helgdagar och utbetald bonus, naturförmåner samt arbetsgivaravgifter enligt avtal och lag
57
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Nyckeltalet används för att kunna analysera hur stor andel olika typer av 

arbetskraftskostnader utgör av den totala arbetskraftskostnaden, samt hur olika 

arbetskraftskostnader varierar mellan anställda. Vid planer om förändringar av 

arbetskraftskostnader är det även bra med en jämförelse med liknande företag.
 58

 

Formel för arbetskraftskostnader per anställd: 

 

 

3.3.5.3 Arbetskraftskostnad i procent av omsättningen  

Arbetskraftskostnad i procent av omsättningen är ett mått på hur effektivt företagets 

arbetskraft bidrar till företagets omsättning. I arbetskraftskostnaderna ingår den totala 

lönekostnaden och sociala avgifter. Ett så lågt resultat som möjligt är eftersträvansvärt men ett 

högt värde som säger att företaget är personalintensivt behöver inte nödvändigtvis vara 

negativt, innan slutsats dras bör en analys av tidigare år göras och en jämförelse med andra 

liknande företag i samma bransch.
59

 

En sänkning av nyckeltalet beror bland annat på bättre och effektivare rutiner eller ökad 

automatisering och en ökning kan ha sin orsak i försämrade rutiner samt ökad 

korttidssjukskrivning.
60

 

Formel för arbetskraftskostnad i procent på totalt kapital: 

                         

                   

3.4 Tidigare studier och artiklar 

Den vetenskapliga forskningen kring bemanning är bredare i USA än i Sverige, det är därför 

även i denna studie intressant att analysera de undersökningar och teorier om hur USA 

uppfattar bemanningsbranschen. Teorierna ger oss en förståelse för vilka faktorer som 

påverkar företagens val av att hyra in personal i stället för att anställa. Att öka flexibiliteten, 
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minska kostnaderna och att försöka undvika lagar, avtal och förmåner är de anledningarna 

som väger tyngst på den Amerikanska marknaden.
61

 

Susan Houseman skriver i en artikel, som är gjord med kvantitativa grunder, om användandet 

av tillfällig arbetskraft, vilket innebär att det inte bara är bemanning från bemanningsföretag 

som ingår i studien utan även annan form av tillfällig arbetskraft. 

I undersökningen kommer Houseman fram till olika anledningar som påverkar företagens 

beslut att hyra in personal. De tre största anledningarna är: 

Behov av hjälp vid tider med oväntat uppsving för företaget  52,2 % 

Behov av personal att fylla upp vid sjukdom, semester eller dylikt  47,0 % 

Behov av personal tills ledig position är tillsatt av fast arbetskraft  46,6 % 

Det framgår i sammanställningen att den vanligaste anledningen till att anställa personal är att 

täcka upp arbetsbelastningen vid tillfällen då företagen har ökat tryck. Det som däremot inte 

framgår är hur de olika företagen rangordnar anledningarna till att hyra in personal.
62

 

I en artikel av Kristen Thommes och Katrin Weiland har författarna utgått från olika 

hypoteser för att komma fram till varför företag hyr in personal via bemanningsföretag i 

Tyskland. Det finns många anledningar till att hyra in personal men det som kan vara mest 

relevant att ta med i denna undersökning är att många ser till den positiva effekten att flytta 

den ekonomiska risken från företaget till bemanningsföretaget. Dessutom är företagets ökade 

produktion vid oväntade uppsving även i denna artikel en anledning till att använda sig av 

inhyrd personal via bemanningsföretag.
63

 

Kathrine G. Abraham och Susan K. Taylor fokuserar i artikeln ”Firm´s use of outside 

contractors: Theory and evidence” på att utreda olika amerikanska organisationers 

användande av bemanning inom olika områden av organisationen. Att välja att hyra in 

personal och besluten till detta kan ha olika grund. Besluten kan tas utifrån en 

kostnadsbesparande aspekt, utifrån att fluktuationer i efterfrågan påverkar arbetsbelastningen 
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och att det kan behövas specialiserad kompetens. Dessa tre aspekter påverkar och kan vara till 

hjälp för att förklara anledningen till att organisationer använder sig av inhyrd personal.  

Att hyra in personal är inte alltid den attraktivaste lösningen då det kan påverka effektiviteten, 

enligt effektivitetsmodeller är de anställda mer effektiva om de får en lön som ligger över 

marknadslönen. Det är olika anledningar som styr beslut om att hyra in beroende av 

yrkeskategori och vilken organisation som undersöks. Anledningen till att hyra in personal 

inom administration och ekonomi är att skapa balans i arbetsbelastningen vid toppar. Inom 

administration och ekonomi är det i konjunkturkänsliga organisationer vanligt med inhyrning 

av personal. Fyra av fem undersökta yrkesområden anser att den ekonomiska aspekten är 

relevant i beslutet att hyra in personal. Det kan även märkas att det är som en modetrend med 

bemanning som gjort att företag i större utsträckning än förr hyr in personal, som kan ha sin 

grund i den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Höglöneorganisationer är mer benägna att 

hyra in personal till okvalificerade tjänster för att på så sätt hålla nere dessa kostnader medan 

låglöneorganisationer är mer benägna att hyra in personal till kvalificerade tjänster för att de 

inte har möjlighet att anställa och betala en marknadsmässig lön för den tjänsten, med 

utgångspunkt att det är billigare att hyra in personal. Det framgår i artikeln att det är många 

olika parametrar som påverkar beslut att hyra in personal, men den överlag vanligaste orsaken 

oavsett bransch är att kapa toppar och kostnadsbesparingar.
64

 

I en studie på kandidatnivå gjord av Mathilda Ekberg och Sussie Makari från Stockholms 

universitet i ämnet ”Inhyrd personal en extra kostnad eller en möjlighet”, behandlas 

kostnadsaspekten med inhyrd personal. Syftet med studien är att se till de kostnader som 

uppkommer vid inhyrning av personal inom byggbranschen samt hur humankapitalet 

påverkas. De utgår ifrån kostnader per anställd i ett utav företagen och jämför med vad det 

kostar att hyra in personal. De kom fram till att det i sammantaget inte var större skillnad i 

kostnaderna för att anställa jämfört med att hyra in, då det sparas in på andra kostnader i 

samband med inhyrningen och då inhyrd personal oftast har lägre löner.
65

 

                                                 
64

 Abraham, Kathrine G. & Taylor Susan K. (1996) Firms' Use of Outside Contractors: Theory and Evidence  

65
 Ekberg, Mathilda och Makari, Sussie (2010) Inhyrd personal: En extra kostnad eller en möjlighet? 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jlabec/v14y1996i3p394-424.html


C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

28 

4.0   Data/Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet från utförda intervjuer samt uträkningar av löner och 

nyckeltal.  

Nedanstående företag har undersökts. 

 Phonak Sweden AB 

Phonak finns representerade i 90 länder världen över och tillhör Sonovagruppen, företaget har 

sitt svenska huvudkontor i Stockholm
66

. Phonak AB i Sverige har en omsättning på cirka 116 

miljoner kr med ett resultat på nästan 6 miljoner kr och ett antal anställda på 24 personer, 

enligt uppgifter för år 2009
67

.  

 Net Access Sweden AB 

Net Access finns representerade i Sverige med antal anställda på 17 stycken år 2009, och har 

sitt huvudkontor i Solna. Företaget hade då även en omsättning på cirka 77 miljoner och ett 

resultat på cirka 2,7 miljoner kronor.
68

 

 ESMA Försäljnings AB 

ESMA finns även de belägna i Sverige med huvudkontoret i Stockholm. Företaget har med 

lite färskare siffror från år 2010 ett antal anställda på 38 stycken, en omsättning på cirka 242 

miljoner kr samt ett resultat på cirka 19 miljoner kr.
69

 

 SYSteam Shared Services AB (SYSteam) 

SYSteam Shared Services AB ägs av EDB ErgoGroup som finns belägna runt om i Norden
70

.
 

Företaget har idag en omsättning på cirka 34 miljoner kr med ett antal anställda på cirka 48 

personer.
71
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4.1 Intervjuer företag 

Intervjuerna har skett med personer inom samtliga företag som är ansvariga för 

administration/ekonomi, utom hos SYSteam AB där intervjun skedde med VD:n för företaget. 

Hos samtliga företag har det försökts att få intervjuer med ansvariga både för ekonomi samt 

HR, detta har dock endast skett hos Net Access AB samt Phonak AB. Nedan kommer en 

sammanfattning av svaren på samtliga frågor från samtliga företag att presenteras.  

1. Angående den totala lönekostnaden, inklusive så kallade ”overhead kostnader”, tror Ni 

att det finns en skillnad mellan en inhyrd person och en fast anställd? 

Olika synvinklar gavs från de olika företagen, Net Access ansåg att fast personal har högre 

kompetens och mer kunskap vilket i sin tur förkortar utbildningstiden och därigenom 

utbildningskostnaderna. Phonak ansåg istället att utbildningskostnaderna är högre för den 

fasta personalen just eftersom att de kräver mer utbildning. ESMA gick snarare in på 

anställningskostnaderna, främst intervju och uppsägningskostnader, men höll även med Net 

Access att beroende på hur snabblärd individen är, desto lägre utbildningskostnader. Detta 

anses däremot av båda företagen vara fullt individanpassat. Största kostnadsskillnaden ansåg 

emellertid ESMA vara effektivitetsproblemet, där ineffektiv fast personal bidrar till höga 

kostnader samt att LAS i sin tur bidrar till högre uppsägningskostnader. SYSteam ansåg 

avslutningsvis att inhyrd personal var dyrare på grund av bemanningsföretagens marginaler, 

men att de företag som behöver den flexibiliteten tjänar på att betala dessa högre kostnader.  

2. Har Ni någon gissning (kvalificerad) på ungefär hur mycket anställningskostnaderna 

för att anställa, både fast eller hyra in, ligger på?  

Net Access nämnde på denna fråga att anställningskostnaderna i allmänhet är låga, endast ett 

av företagen kunde däremot ge en ungefärlig siffra på hur höga/låga anställningskostnaderna 

för bolagen är, vilket var ESMA. ESMA antog att kostnaderna ligger på cirka 40-60.000 kr 

för inhyrning och snarare 50-100.000 kr för anställning. SYSteam kunde snarare ge en 

procentuell skillnad i den totala kostnaden för en inhyrd i jämförelse med en anställd, som 

antogs ligga på 15%. Allt som allt höll de flesta företagen med att man även får förvänta sig 

högre kostnader för anställning då det även gäller personal med högre kompetens som kräver 

mer avancerade anställningsprocesser.  
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3. Tror Ni att det finns någon skillnad i dessa kostnader beroende på om man hyr in eller 

anställer? Hos t.ex. Manpower kan det ingå i avtalet att företaget inte behöver bekosta 

intervju- eller utbildningskostnaderna, gäller något sådant för Er? 

Ett avtal där bemanningsföretaget står för utbildningskostnaderna gällde inte för någon av 

respondenterna i denna undersökning. Net Access ansåg att det endast skulle göra skillnad om 

personen som hyrdes in skulle lära sig mer avancerade uppgifter och därmed krävde längre 

utbildning, alternativt för större företag som kräver mer avancerade intervjuprocesser och att 

det då skulle vara lönsamt om bemanningsföretaget stod för dessa kostnader. Phonak ansåg 

rent allmänt att utbildningskostnaderna långsiktigt är lägre för en anställd, vilket delvis kan 

hållas med av SYSteam som anser att utbildningskostnaderna för en inhyrd endast är lönsamt 

kortsiktigt.  

4. Om bemanningsföretaget gör detta, tror Ni att det gör en stor skillnad mellan 

konsultens och en fast anställds anställningskostnader hos Er? Tror Ni att det därmed 

blir billigare att hyra in personal då man slipper dessa kostnader?  

Denna fråga var praktiskt taget besvarad av samtliga företag under föregående fråga, men rent 

allmänt svarade Net Access att det nog i deras fall inte hade gjort någon skillnad om 

bemanningsföretaget stod för de tidigare nämnda anställningskostnaderna. ESMA ansåg 

snarare att det beror på fall till fall, bland annat vilka arbetsuppgifter det gäller samt hur höga 

krav man har på personens kompetens. Att ju mer avancerade uppgifter, ju längre utbildning 

och ju mer tjänar företaget i så fall på inhyrning om man hittar rätt person med rätt 

kompetens. SYSteam ansåg avslutningsvis att det inte var billigare med inhyrd personal och 

att det inte heller hade gjort någon skillnad om bemanningsföretaget stod för dessa kostnader 

eller inte.  

5. Tror Ni det finns en skillnad i effektiviteten av att anställa en fast anställd respektive 

hyra in personal? Denna fråga är baserad på att det finns antaganden om att inhyrd 

personal arbetar mer effektivt för att få ett godkännande.  

Åsikter om skillnader i effektiviteten skiljde sig ganska markant i denna fråga, Net Access 

och Phonak ansåg båda att en anställd bör vara mer effektiv, på grund av bland annat viljan att 

engagera sig i företaget samt på deras högre kompetens och kunskaper om bolaget. Net 

Access drog det så pass långt att det till och med ansågs som ett misslyckande om den inhyrda 
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personalen faktiskt hade högre effektivitet än den fast anställda, att ledarskapet i sådana fall 

var för dåligt. Även ESMA ansåg ledarskapet ha en nyckelroll i det hela och tyckte att en bra 

ledare leder till hög effektivitet på arbetsplatsen rent generellt, både gällande inhyrd samt fast 

anställd personal. Till sist ansåg SYSteam att en inhyrd konsult antagligen är mer effektiv just 

eftersom att denne vill ha ett godkännande, med erfarenhet visste man här att personer endast 

arbetar som konsulter som en typ av mellanläge i arbetslivet för att samla på sig erfarenhet. 

Rent kortfattat togs det även upp om att effektiviteten långsiktigt ansågs starkt kopplat till 

tryggheten, att om de fast anställda inte gav företaget tryggheten att de skulle stanna hos 

företaget, skulle detta kunna göra att bolaget förlorar effektivitetsmässigt. Net Access nämnde 

även generellt att storlek på företag möjligen kan ha en påverkan, då effektiviteten kan synas 

mindre hos enskilda personer i företag med många anställda än vad det kan göras hos ett 

företag med ett mindre antal.   

6. Anser ni att det kan finnas en skillnad i kvalitén av det utförda arbetet som gjorts av en 

fast anställd respektive inhyrd personal? 

Net Access ansåg här att större företag oftast har större krav på prestation, t.ex. hos Ericsson, 

och det märks därför en stor skillnad på kvalitén hos konsulterna jämfört med de anställda. 

Effektiviteten anses där vara bättre hos konsulterna än hos de anställda just för att de måste 

högprestera för att kunna behålla jobbet. Hos Net Access själva märks däremot ingen skillnad, 

eftersom samma krav ställs åt båda hållen. ESMA gick snarare in på hur man får tag på 

personal med hög kvalité och ansåg att det snarare gäller att hitta sådan personal och vem som 

var bäst på att lyckas med detta, antingen bemanningsföretaget eller företaget självt. ESMA 

lade till egna erfarenheter om personalen i receptionen där det märktes en stark 

kvalitetsskillnad, den inhyrda hade högre kvalitet än den anställde. ESMA ansåg rent generellt 

att det är individanpassat från person till person och att man därför inte direkt kan uttala sig 

om detta. Däremot togs det upp att ”proffsen” (bemanningsföretagen) antagligen är bättre 

inom sina områden, då de har specifik kompetens inom dessa, detta med koppling till 

receptionen.   
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7. Kopplat till fråga 5, tror Ni att företaget i sig tjänar på att hyra in personal, inte bara 

för att lönekostnaderna möjligen är lägre, utan även för att den inhyrda personalen 

även är mer produktiv/effektiv i sitt arbete?  

Två av företagen, Phonak och SYSteam, höll med varandra i denna fråga och ansåg det inte 

vara lönsamt att hyra in personal, åtminstone inte för deras del. Deras viktigaste konstaterande 

var att inhyrningen endast gäller för kort sikt och därmed endast kan vara lönsam på kort sikt, 

om ens det. Net Access höll med om att inhyrning endast gäller för kort sikt men fokuserade 

snarare på vilka tillfällen som gör det lönsamt att hyra in personal. Detta bolag ansåg syftet ha 

en nyckelroll i denna fråga, där det för bolaget självt gällde balansering av arbetsbelastning. 

Här ansåg man att inhyrning nog kan vara som mest lönsamt i paniksituationer, även om 

själva tjänsten i sig är dyrare. Det ansågs självklart bättre att ha någon som utför de 

nödvändiga uppgifterna än att inte ha någon alls, vilket det skulle leda till eftersom man inte 

skulle hinna anställa någon på så kort varsel. ESMA ansåg avslutningsvis det möjligt kunna 

vara lönsamt beroende på vilka arbetsuppgifter det gäller, samt om rätt personer finnes genom 

bemanningsföretagen och i sådana fall vilka priser dessa begär.  

8. Kopplat till fråga 6, om ja vid att företaget tjänar på en inhyrd konsults effektivitet, har 

Ni någon gissning på en siffra av hur mycket detta kan ligga på?  

Samma företag, Phonak och SYSteam, höll med varandra här med ett starkt nej gällande att 

det inte går att sätta en siffra på effektiviteten. Net Access gav en neutral kommentar där man 

ansåg den vara individanpassad och att det därför inte går. ESMA ansåg avslutningsvis det 

rent generellt vara mest lönsamt för företaget med inhyrd personal inom vissa områden, 

främst åsyftat receptionen.   

9. Anser ni att företag ger en missvisande bild av effektivitetsnyckeltal vid inhyrning av 

personal? Då baserat på att inhyrd personal inte redovisas under personalkostnader 

som sedan i sin tur gör att de inte tas med i beräkningar av vissa nyckeltal.  

Kortfattat ansåg Net Access på denna fråga att det nog finns större skillnader hos stora bolag 

där man hyr in mer personal till projektanställningar och liknande. Även att det nog kan vara 

medvetet från företagets sida att ge ett missvisande resultat. Hos SYSteam hade den 

intervjuade, Magnus, tidigare arbetat som controller och ansåg att det definitivt kan ge ett 
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missvisande resultat och att företag i många fall medvetet utnyttjar detta. ESMA ansåg 

kortfattat att det nog snarare beror på personen som sköter redovisningen i företaget.  

10. Har Ni en kvalificerad gissning på hur mycket den genomsnittliga timlönen ligger för 

en nuvarande/framtida fast anställd i Ert bolag, med samma arbetsuppgifter som den 

inhyrda personen.  

Denna fråga presenteras mer specifikt i tabell 1 på sida .. där alla enskilda löner läggs upp för 

varje bolag, och för olika yrken inom ett och samma bolag.  

11. Finns det några bakomliggande kopplingar till varför ni hyr in istället för att anställa? 

Exempelvis arbetsrättsliga såsom LAS. 

Flexibiliteten som orsak nämndes av samtliga företag, dock gick inte Phonak in på denna 

fråga då det inte var intressant hos bolaget självt. Net Access ansåg att företag med 

konjunktursvängningar nog har mer att gynnas av inhyrning och att det i deras egna fall är 

mer intressant med anställning, då det bidrar till trygghet åt båda hållen. ESMA diskuterade 

snarare personalen i sig, att det är beroende av tidslängden på arbetet. LAS försvårar 

uppsägningen vilket leder till att det är onödigt kostsamt att anställa för en kort period. 

SYSteam höll med om detta och ansåg att många, främst industriföretag, utnyttjar detta så 

kallade kryphålet i LAS. SYSteam ansåg däremot i slutändan att dessa kostnader är sådant 

man får ta då man vid längre lösningar måste anställa personal.   

12. Ligger faktiska beräkningar till grund för beslut att hyra in personal? 

På denna fråga svarade samtliga att inga direkta beräkningar görs innan inhyrning av 

personal. Net Access nämnde att det beror på tidsbrist, då eftersom inhyrning sker vid 

paniksituationer. Däremot görs beräkningar vid anställning av fast personal hos alla företag 

ifråga. Phonak nämnde att vid inhyrning gäller det snarare att undersöka vilket 

bemanningsföretag som är mest lönsamt för företaget att hyra ifrån.  

13. Tror ni att en dyrare lösning (vid antagandet att inhyrning är dyrare) kan bidra till 

större lönsamhet? 

På denna sista fråga ansåg Phonak och Net Acces det vara helt beroende på vilka uppgifter det 

gäller samt hur många man hyr in. Net Access nämnde återigen att storlek på företag nog 

också kan ha en påverkan på detta, då dessa antagligen hyr in fler än mindre företag. Phonak 
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nämnde även att stora företag som hyr in många antagligen får en form av ”mängdrabatt”, 

vilket gör det desto mer lönsamt. Företagens svar skiljde sig däremot i gällande vad som 

gäller för företagen själva. Phonak ansåg sig inte alls vara intresserade av inhyrd personal 

under en längre period. Net Access har däremot redan inhyrd personal till sin serverfunktion, 

vilket är som mest lönsamt för bolaget vid denna uppgift. Hos ESMA ansåg man det vara som 

mest lönsamt med inhyrning, just eftersom att de genomsnittliga lönerna på företaget är 

väldigt höga. På grund av hög utbildningstid, på cirka 3 år, blir det även mest lönsamt med 

inhyrning under en längre period, upp till 5 år, än vad det antagligen är för andra företag. 

Detta företag avslutade sin intervju med att påpeka att flexibiliteten i LAS bör förbättras. 

SYSteam gick avslutningsvis inte särskilt djupt in på denna fråga utan ansåg det bero på 

personalen individuellt, vilket företag m.m. och att det därmed möjligen kan vara mer lönsamt 

för vissa bolag.  

4.2 Löner 

För att ge en direkt jämförelse och då kunna se vad som är mest lönsamt vid antingen fast 

anställning eller inhyrning av personal, har det valts att beräkna timlön, månadslön samt 

årslön för en inhyrd respektive anställd hos varje företag. Dessa olika löner ska samtliga 

innehålla alla typer av avgifter, såsom arbetsgivaravgifter och semesterersättning. I samtlig 

information som har erhållits från varje företag inräknas inte arbetsgivaravgifter och 

semesterersättning i de nämnda månadslönerna, detta måste därmed läggas på. I samtliga 

timlöner som erhållits om den inhyrda personalen ingår moms, dock ska inga övriga avgifter 

tillkomma. För varje fast anställd tillkommer även en genomsnittlig årlig sjukersättning, vilket 

inte gäller för inhyrd bemanning. Enligt Statistiska centralbyrån är sjukfrånvaron för en fast 

anställd i genomsnitt 3,2% per år.
72

   Det krävs alltså att tilläggas löner för inhyrning av 

personal under den genomsnittliga tid, som beräknas nedan, som personal behöver vikariera 

för de fast anställda. Detta gäller alltså ej för de inhyrda, då man inte betalar för en inhyrd när 

denne är sjukfrånvarande. Gällande löner för detta kommer det att användas samma timlöner 

som företagen, var för sig, betalar för den inhyrda bemanningen.  

Viktigt att notera är att vid inhyrning av personal betalar företagen den kostnad som 

bemanningsföretaget tar för tjänsten, där det ingår arbetsgivaravgifter m.m. som 
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 Statistiska Centralbyrån.  Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enlig RFV 
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bemanningsföretaget betalar för sina konsulter. Företaget måste istället sköta detta själv vid 

fast anställning och tillägg för arbetsgivaravgifter och semesterersättning måste därför 

tilläggas på månadslönen. Enligt Skatteverket är satsen för arbetsgivaravgifter 31,42% för 

2011.
73

 Gällande semesterersättning brukar man generellt använda sig av en viss procentsats 

av den totala årslönen, vilken ligger på cirka 12%.
74

 Till sist tillkommer även kostnader för 

tjänstepension, dessa kan uppgå från 4,5 till 35% av den totala årslönen.
75

 Vid beräkningarna 

kommer satsen för arbetsgivaravgiften på 31%, semesterersättning på 12% samt minimum för 

tjänstepension på 4,5% att användas.  

Sjukfrånvaro för en normal fast anställd kan beräknas till: 

365*0,032 = 11,68 ≈ 12 dagar om året ≈ 1 dag per månad som är 8 timmar per månad. 

Vikarierande kostnader kommer att läggas till för en dag per månad i månadslönen för en fast 

anställd. Sjukfrånvaroersättning beräknas som 80% av timlönen. 

Net Access; ”Löneanspråket för en person som anställs med de kvalifikationer som krävs för 

oss ligger månadslönen på 23-24.000 kr, vilket ger en timlön på 150 kr. För den inhyrda 

personalen betalas 260 kr i timmen.” 

Phonak; ”Enligt beräkningsunderlaget ligger en månadslön för en fast anställd med rätt 

kvalifikationer på 23.946 kr och timlön för den inhyrda med likvärdiga kvalifikationer på 373 

kr i timmen.”  

ESMA; ”Rekrytering vid anställning görs helst av företaget självt och erfarenheten säger 

därför att anställningskostnader för en fast anställd ligger på ungefär 50-100.000 kr. Om man 

använder ett rekryteringsföretag ligger det på kanske 40-60.000 kr, där 40.000 kr snarare 

gäller för inhyrd personal med lägre utbildning och mindre kvalifikationer och 60.000 för en 

person med specifik kompetens. Skillnad i lönekostnader gäller hos receptionisterna där den 

inhyrda tjänar 4-5.000 kr lägre än den fast anställda, och har därför en månadslön på ca 

24.000 kr. Den fast anställda har en lön på 28.500 kr. För en anställd säljassistent går 

timlönen på ca 182 kr exklusive arbetsgivaravgifter. Inhyrd personal skulle antagligen ha en 
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 Skatteverket. Belopp och procentsatser för inkomstår 2011 
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 Unionen. Semesterersättning 
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 PP Pension. Individuell tjänstepension – viktig för dig som arbetar på företag utan kollektivavtal 
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liknande lönekostnad, däremot skulle nog inhyrning vara lönsamt om man skulle jämföra rakt 

av.” 

 SYSteam; ” Hos SYSteam är det kanske ca 15% dyrare med inhyrd personal. För en fast 

anställd ekonomiassistent ligger timlönen på ca 600 kr, som ger en månadslön på ungefär 

25.000 kr. För de inhyrda controllers ligger timlönerna på 750 och 825 kr. En inhyrd 

controllers heltidslön skulle alltså ligga på 40-45.000 kr/månad.” 

Tabell 1 Löneberäkningar 

 

I beräkningarna ovan ingår inte några anställningskostnader. Endast ett företag kunde bidra 

med en kvalificerad gissning av ett sådant belopp, vilket var ESMA. ESMA ansåg sin fast 

anställda personal ha en anställningskostnad på 50-100.000 kr, vilket ger ett genomsnitt på 

75.000 kr. För den inhyrda personalen gällde det istället 40-60.000 kr, vilket ger ett 

genomsnitt på 50.000 kr. Detta ger en högre anställningskostnad på 25.000 kr vid anställning 

av fast personal.  

4.3 Nyckeltal 

För samtliga bolag finns information om årsredovisningar samt omsättning per anställd på 

Affärsdatas hemsida. Arbetskraftskostnad har beräknats manuellt av författarna enligt 

uppgifter som tas från bolagens årsredovisningar och resultaträkning. För samtliga företag har 

nyckeltalen beräknats för år 2009. Hos ett av företagen, ESMA, fanns det dessutom tillgång 

till årsredovisningen för år 2010, vilket även ansågs intressant att beräkna.  

Nyckeltalet omsättning per anställd var redan framräknat i årsredovisningarna och författarna 

har därför inte beräknat dessa själva, utan har istället tagit del av denna tillgängliga 

information. Arbetskraftskostnad per anställd har beräknats genom att posten ”Löner och 

andra ersättningar” har dividerats med antalet anställda. Arbetskraftskostnaden i procent har 

beräknats genom att ha tagit den totala arbetskraftskostnaden (posten Löner och andra 

ersättningar) för att sedan dividera denna med den totala årliga omsättningen. Alla siffror 
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samt beräkningar finns upplagda i bilagorna. Följande data av nyckeltal för år 2009 har 

därmed tagits fram för de olika bolagen: 

Tabell 2 Nyckeltal för år 2009 
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5.0  Analys 

I denna del av uppsatsen har vi valt att, genom anknytning till de valda teoriska 

referensramarna, analysera och diskutera insamlat material från intervjuer och uträkningar 

av lönekostnader samt nyckeltal. 

5.1 Olika anledningar till att hyra in personal  

Den största anledningen för inhyrning hos respondenterna var inte flexibiliteten eller 

kostnadsbesparingar som gäller enligt Greavers teori, utan snarare paniksituationer vid ökad 

efterfrågan och därmed ökad arbetsbelastning i enlighet med Von Hippels teori. Samtliga av 

de uppenbara anledningarna till inhyrning enligt Greaver stämde inte överens hos de 

intervjuade respondenterna. Respondenterna påpekade däremot att det nog gällde inom andra 

företag, där kostandsbesparingar och ökad flexibilitet skulle kunna vara en anledning. De 

intervjuade företagen föredrar att fast anställa personal framför att hyra in, enda problemet är 

däremot att detta inte är möjligt vid kritiska situationer på grund av tidsbrist. Företagen ansåg 

att rekryteringsprocessen sköts snabbare av bemanningsföretagen, vilket överensstämmer med 

Greavers teorier, detta är antagligen den enda orsaken till att bolagen hyr in personal vid 

kritiska förhållanden, åtminstone inom dessa yrken.  

Gällande rekryteringen så nämnde samtliga företag att det är viktigt att särskilja på vilka 

tjänster som man ska söka personal till, vissa tjänster kräver särskild anställningsprocess 

eftersom det krävs högre kompetens på denna personal än vad bemanningsföretag kan 

erbjuda. Detta blir en ytterligare orsak för företagen att inte hyra in personal inom 

administration, och visar ytterligare på anledningar till varför inhyrd personal inom detta yrke 

minskar.   

LAS var en faktor som många utav de intervjuade företagen ansåg vara en bakomliggande 

orsak till att hyra in istället för att anställa personal. Orsaken kan inte kopplas till de 

intervjuade respondenterna själva, däremot finns vetskapen att andra företag utnyttjar det 

systemet, enligt respondenterna. Ett av företagen, ESMA, påpekade även att LAS påverkar 

senare kostnader, främst kostnader vid eventuell uppsägning, vilket gör det dyrare för 

företaget vid fast anställning. Dessa kostnader gäller däremot inte vid inhyrning då 

bemanningsföretagen står för dem, vilket kan vara en bidragande orsak till att hyra in inom 

andra yrkesområden.  
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5.2 Direkta fördelar med att hyra in personal 

I teorin om kostnader för lön anser Von Hippel att det är normalt att inhyrd personal har lägre 

löner som i sin tur ger relativt låga löner ut till de kunder som hyr in personalen, detta ansågs 

inte alltid stämma hos företagen. Tre av fyra företag konstaterade att det snarare var dyrare 

med inhyrd personal, medan ett företag ansåg det vara självklart att den inhyrda personalen 

istället var betydligt mer lönsam, detta på grund av exempelvis högre genomsnittliga löner 

hos den fasta personalen än på övriga marknaden.  

Alla företag påstod att de förmåner som gällde för de fast anställda även gällde för den 

inhyrda personalen, vilket inte ger några större skillnader i kostnaderna här heller. Däremot 

var det utbildningskostnaderna som ansågs kunde skilja sig åt, då rekryteringsföretagen i vissa 

fall kan stå för dessa eller åtminstone generellt ge en lägre sådan för den inhyrda personalen. 

Å andra sidan så gäller även en kontinuerlig utbildning för en fast anställd, eftersom företagen 

vill ge all sin personal full insyn i arbetet i företaget men även utveckla deras specifika 

kompetens till fullo. Detta i sin tur ökar skillnaderna i utbildningskostnaderna hos en inhyrd 

personal och en fast anställd ytterligare.  

Gällande flexibiliteten framgår det att samtliga företag är mer villiga att ta risken med LAS i 

framtiden, trots att högre uppsägningskostnader uppstår genom lagen. Flexibiliteten gällande 

personalkostnaderna påverkar också, fast anställda ger en fast kostnad men vid inhyrning blir 

kostnaden rörlig, detta ökar flexibiliteten både kostnadsmässigt samt arbetstidsmässigt och 

kapitalbindningen minskar. Kostnaderna för LAS innebär alltså att lönsamheten skulle vara 

högre vid inhyrning. Här särskiljer sig alltså de utvalda företagen från företag inom till 

exempel den tillverkande branschen, som i stor mån hyr in personal under längre perioder.  

Beslutsfattanden kring inhyrning beror enligt företagen dels på den trygghet som skapas från 

både företagets samt den anställdes sida, då inhyrd personal även de har flexibiliteten att 

kunna lämna företaget när de vill. Även andra sociala orsaker, såsom till exempel 

sammanhållning i företaget etc. ansågs påverka detta. Denna information har i sin tur gjort att 

ett av företagen ansåg att det optimala är att ha en viss andel inhyrd bemanning. Man måste 

hitta den balans mellan fast respektive inhyrd personal som blir det mest lönsamma för 

företaget, detta kan återkopplas till Jones teori. 
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5.3 Löner 

Enligt den beräknade data under 4.2 Löner, framgår det att inhyrning av personal endast är 

lönsamt för ett av de intervjuade företagen, ESMA. I tabellen ingår däremot inte kostnader för 

intervjuer, utbildning eller uppsägning, vilket samtliga av företagen anser vara högre vid fast 

anställning än vid inhyrning och som därmed kan minska kostnadsskillnaden. Då det inte 

finns någon information om genomsnittlig sats för tjänstepension valdes även att använda det 

tidigare nämnda minimum, vilket även här skulle kunna ge en högre kostnad för fast anställd 

personal om tjänstepensionen är högre än 4,5%.  

Av resultatet kan man alltså tyda att företag som är villiga att ge sin fast anställda personal en 

genomsnittligt högre lön, såsom ESMA gör med 4-5.000 kr per månad per anställd, skulle 

tjäna på att hyra in personal. ESMA var även det enda företaget som gav information om 

anställningskostnaderna, både för inhyrd och fast personal. Anställningskostnaderna ansågs 

vara högre hos den fasta personalen vilket ökar kostnadsskillnaden mellan dessa och inhyrd 

personal ytterligare. Skulle det vara samma anställningskostnader för de resterande bolagen 

skulle det innebära att inhyrd personal även för Net Access skulle vara lönsamt. Man måste 

dock ha i åtanke att priset som betalas för tjänsten för inhyrning kan skilja sig ganska markant 

från företag till företag, detta kan då också gälla anställningskostnaderna. Hos SYSteam ser 

man att priset för de inhyrda inom företaget är betydligt högre än hos de resterande 

respondenterna. Hos detta företag skulle det därmed innebära att lönerna respektive 

anställningskostnaderna för de fast anställda skulle behöva höjas betydligt mycket mer för att 

kostnaderna för den inhyrda och den fast anställda skulle vara jämställda. Ur ett 

lönsamhetsperspektiv med fokus på effektivt användande av resurserna är det endast hos 

ESMA som inhyrd personal kan anses lönsamt. 

5.4 Effektivitet 

Hos nästan samtliga företag ansågs det inte kunna styrkas en skillnad mellan en fast anställd 

jämfört med inhyrd personal ifråga om effektiviteten. Det enda företaget som märkte en direkt 

skillnad var ESMA, som ansåg att den inhyrda receptionisten var betydligt mer effektiv och 

genom detta även gav en högre kvalitet. Orsaken till detta ansåg företaget antagligen berodde 

på personens utbildning, då den inhyrda hade stor erfarenhet och rätt karaktär för yrket 

jämfört med den fast anställda. Däremot togs det upp omedvetet av vissa av företagen, under 
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diskussionen om flexibiliteten i arbetet, att inhyrd personal vid enklare arbetsuppgifter är mer 

effektiv.   

Inget av företagen hade en ojämn produktion och efterfrågan vilket antagligen kan vara en 

orsak till varför många av de intervjuade företagen ansåg det vara fel att hyra in personal som 

en långsiktig lösning. Respondenterna ansåg att inhyrning av personal inte ska krävas för 

maximal effektivitet utan att det snarare är de fast anställda som bör kunna inbringa ett bättre 

resultat då de får en helhetssyn i företaget och därmed en större förståelse för bolagets 

utveckling och drift. Det nämndes även att motivationen kunde vara högre hos den fast 

anställda personalen då man personligen kunde utveckla sociala relationer med kollegerna, 

vilket kan vara svårare för en inhyrd då man möjligen inte passar in på samma sätt. Det kan 

härmed antas att teorin om högre effektivitet hos inhyrd personal därför inte bör stämma, då 

den fasta personalen ansågs ha fler anledningar till att vara mer effektiv.  

Å andra sidan kan en bidragande faktor till skillnaden i effektiviteten avslutningsvis vara 

företagsstorleken. Det ansågs att ineffektivitet märks mer hos mindre företag än större, då 

personalen i större företag skulle kunna ”försvinna i mängden”. Detta skulle kunna resultera i 

ett ”slappare” arbete hos de fast anställda i sådana organisationer, vilket i sin tur skulle bidra 

till att effektivitetsteorin om inhyrd personal överrensstämmer med marknaden. Dock kan 

ingenting konstateras, främst eftersom en sådan sak oftast gäller individuellt från person till 

person. Rent allmänt märktes det ganska tydligt att många av företagen inte var särskilt 

positiva till inhyrning i sig, utan föredrog fast personal då det bidrar till en större 

sammanhållning i företagen, som i sin tur kan bidra till högre effektivitet och lönsamhet 

generellt. 

 

För att uppnå syftet behövde till sist effektiviteten undersökas. För att få fram information om 

effektiviteten och dess påverkan har det dels ställts frågor till bolagen om ifall de själva anser 

att nyckeltal kan vara missvisande gentemot allmänheten vid inhyrning av personal. 

Nyckeltalen kan påverkas om kostnaderna bokförs på andra poster, som i sin tur gör att de 

redovisas på andra sätt. Detta ansågs antagligen stämma hos större bolag i allmänhet. Ett av 

företagen, SYSteam, hade tidigare erfarenhet av yrket som controller och visste därför att 

detta utnyttjades för att visa en högre omsättning per anställd, då man ökade omsättningen 

med hjälp av den inhyrda personalen men dividerade den totala omsättningen med färre antal 

anställda, där de inhyrda inte räknades med, något som överensstämmer med teorin. Olika 
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företag och företagskoncerner hanterar inhyrd personal på olika sätt, där vissa inkluderar den 

inhyrda bemanningen i nyckeltalen, medan andra medvetet inte gör det. Vid undersökning av 

effektivitetsnyckeltalen togs detta i beaktande och skulle därför undersökas. Vid undersökning 

av arbetskraftskostnaden, både per anställd och i procent, ansågs det i slutändan ge en 

rättvisande bild. Gällande omsättning per anställd verkar man ha inkluderat samtliga 

lönekostnader under samma post samtidigt som samtlig personal, både fast som inhyrd, står 

för den totala omsättningen. Skulle denna undersökning däremot ha gjorts hos företag med 

projektanställningar anses det nog där istället ha gett en missvisande bild, då den inhyrda 

personalen istället antagligen hade redovisats under projektkostnader.  

 

Nyckeltalen hos tre av företagen, Net Access, Phonak samt ESMA, visade ungefärligt 

liknande siffror i alla beräknade nyckeltal. En intressant koppling blev däremot hos SYSteam, 

där arbetskraftskostnaden i procent ligger på hela 50%. Detta kan tros ha en koppling till de 

väldigt höga priserna för den inhyrda personalen. Dessa siffror tyder därmed på hög 

effektivitet hos de tre företag med låg procenthalt, samt ineffektivitet och olönsamt hos 

SYSteam.  

5.5 Tidigare studier och artiklar 

Den största anledningen till att hyra in anser de intervjuade bolagen vara oväntat ökad 

arbetsbelastning, vilket stämmer överens med vad Susan Hoseman kom fram till i sin artikel. 

Till viss del stämmer det även överens med vad Robert Parker skriver om att öka 

effektiviteten i och med att möjligheten finns att vid akuta situationer hyra in personal, medan 

kostnadsbesparingar inte är relevanta för de intervjuade företagen. Många utav bolagen förde 

även ett resonemang om behovet av specialiserad kompetens, men vid anställning av personal 

som sådan gällde det för längre uppdrag och därmed är inte inhyrning aktuellt vid sådana 

situationer.  

Samtliga företag har konstaterat att inhyrning av personal inte är en långsiktig lösning. 

Samtidigt har det även uttytts att inhyrd personal är dyrare hos alla bolagen utom ESMA och 

därför endast används vid ”akutfall”, till exempel vid överbelastning eller sjukdomar/vikariat. 

Detta överensstämmer till viss del med vad Houseman kom fram till i sin artikel. Orsakerna i 

helhet stämmer dock inte överens med Housemans undersökning och detta ger en förklaring 
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till varför bemanningsbranschens utveckling inom det administrativa yrket förändras, att 

efterfrågan faller. 

I uppsatsen ”Inhyrd personal en extra kostnad eller en möjlighet”, kom författarna fram till att 

det inte fanns någon direkt större skillnad i kostnaderna för en inhyrd respektive en fast 

anställd. Detta har denna undersökning dock visat inte stämmer, då tre av de fyra 

respondenternas kostnader för de inhyrda är högre och, hos ett av dessa, betydligt mycket 

högre än vad kostnaderna för de fast anställda är. Däremot får man ha i åtanke att väsentliga 

kostnader såsom anställningskostnader och uppsägningskostnader inte ingår i beräkningarna, 

och möjligen skulle kunna minska skillnaden. Något som även framgick här, som den tidigare 

studien inte demonstrerade, var att en högre genomsnittlig lön på maximalt 5000 kr i månaden 

per anställd skulle kunna jämna ut kostnaderna mellan en inhyrd och en fast anställd, en 

löneskillnad som kan anses inte vara alltför stor.  
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6.0 Slutsats 

Den främsta slutsatsen som kan dras är att företag som hyr in inom yrkesområdet 

administration och kontor föredrar att anställa framför att hyra in personal. Den största 

anledningen till att företag hyr in personal är den korta rekryteringsprocessen som 

bemanningsföretagen tillhandahåller vid ökad efterfrågan. Lönsamhetsaspekten styr inte 

besluten av att hyra in eller inte, däremot är det en fördel för företag att anställa personal, då 

det för dem blir mer lönsamt i det långa loppet. Endast ett fall, ESMA, utmärker sig med 

högre lönsamhet vid inhyrning på grund av högre genomsnittliga löner hos de fast anställda 

samt högra kvalité, som ger högre effektivitet, hos den inhyrda personalen. Här kan man 

därmed dra slutsatsen att företag med ett högre lönegenomsnitt därför tjänar på inhyrning. 

Likaså när det kommer till skillnad på effektiviteten hos fast anställda jämfört med inhyrd 

personal, så var det endast ESMA som kunde påvisa detta och då endast i ett fall.  

Det kunde även utmärkas att effektivitetsnyckeltalen hos respondenterna endast kan anses 

missvisande hos omsättning per anställd, då den inhyrda personalen inte inkluderas. Detta 

skulle dock kunna skilja sig hos större företag med projektanställningar, där 

arbetskraftskostnaden skulle påverkas. Det optimala och mest lönsamma kan därför anses 

vara att ha en balans mellan inhyrd och anställd personal, då detta skapar hållbarhet både 

ekonomiskt och effektivitetsmässigt. För företag med jämn efterfrågan och produktion är 

slutsatsen enligt denna studie att det inte är lönsamt att hyra in, om de inte har en högre 

genomsnittlig lönenivå. 
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7.0  Diskussion 

7.1 Kritik 

Sammantaget var tanken med denna undersökning att få fram data om anställnings- och 

overheadkostnader. Detta blev däremot problematiskt då företagen själva hade problem med 

att ta fram sådana siffror och därför inte kunde ge kvalificerade gissningar.  

Man kan även fråga sig hur hög reliabilitet och validitet teorierna har, då det var betydligt 

svårare att hitta teorier i ämnet än vad som förutseddes, teorierna kan snarare anses vara 

resonemang. Inga direkta teorier kunde hittas som behandlade lönsamheten hos företagen med 

inhyrd bemanning, vilket i sin tur problematiserade analysen.  

En tredje kritik hos denna uppsats kan ges till spridningen gällande synvinklar och aspekter 

inom företagen, då intervjuerna i slutändan inte utfördes med både den ekonomiansvariga 

tillsammans med den HR-ansvarige/VD:n.  

Ett av företagen har dessutom sin bas i Huskvarna, men arbetar hälften av tiden utifrån 

Stockholm. Detta kom till vår kännedom något sent men vi beslöt att, trots att företaget inte 

stämde överens med vår avgränsning, fortsätta använda den information vi erhållit genom 

intervjun. 

7.2 Framtida Forskning  

Vid utförandet av intervjuerna märktes det att LAS fenomenet togs upp där flexibiliteten i 

LAS diskuterades istället för flexibiliteten hos inhyrd bemanning. Företag verkar vilja att LAS 

uppluckras och ger anställningen, till åtminstone en lite större del än idag, flexibilitet på 

marknaden. Vissa företag ansåg att LAS var en av de större orsakerna till inhyrning av 

personal, då det bildas höga overhead kostnader. Det har diskuterats mellan fack och politiker 

att fenomenet av inhyrd bemanning skapat en ännu större otrygghet hos fast anställd personal, 

och vill därför förstärka detta område i lagen, men då tar man inte längre någon hänsyn alls 

till företagen själva. Intresse hos företagen ligger i att inte behöva hålla kvar personal som 

anses vara ineffektiv, när effektiviteten inte står i relation till lönen, som oftast sker vid mitten 

av individens yrkeskarriär. Detta kan möjligen vara ett intressant ämne att forska kring inom 

antingen arbetsmarknadspolitik eller nationalekonomi.  



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

46 

En annan punkt inom framtida forskning kan även vara en utveckling inom 

bemanningsbranschen i sig. Intresse ökar för att hyra in specialiserad personal, där vi med 

specialiserad personal syftar på specifik kompetens inom en specifik yrkesgren, vilket har 

börjat bildas nu när den tekniska utvecklingen är så snabb. Även chefsbefattningar har blivit 

mer vanligt att företag hyr in personal till, och man kan därför undersöka fördelar och 

nackdelar, samt möjligen även lönsamheten i detta.  

Efter att ha fulländat analysen uppmärksammades det även att lönsamheten är hög vid 

inhyrning av personal hos företag med högre genomsnittliga kostnader, man skulle därför 

kunna försöka undersöka detta vidare, om ifall företag med högre genomsnittliga löner 

möjligen har ett större antal inhyrd personal. 



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

47 

8.0  Källförteckning 

Nedan återfinns intervjuer, litteratur, artiklar, elektroniska hemsidor och lagar som används i 

studien. 

8.1 Intervjuer 

Företag       Namn  Befattning 

Systeam Shared Services AB  Magnus Lindberg VD 

ESMA AB       Reidar Wahlström Personal ansvarig 

Phonak Sweden AB      Irene Barnå  Ekonomichef och HR ansvarig 

     Nina Pettersson Redovisningsansvarig 

Net Access Sweden AB      Olle Runestad  Ekonomichef 

     Mikael Lindgren  VD/Delägare samt HR ansvarig 

8.2 Litteratur 

Bolman G. Lee och Deal E. Terrence (2005) Nya perspektiv på organisationen och ledarskap, 

Lund, Studentlitteratur 

 

Carlsson, M (2004) Att arbeta med företagsanalys, uppl. 6:2, Slovenien, Korotan Ljubljana 

 

Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund, Studentlitteratur AB 

 

Edvinsson, Leif och Malone, Michael S. (1998) Det intellektuella kapitalet, Malmö, Liber 

 

Eriksson, Birgitta och Jan Ch Karlsson (1995) Flexibla organisationer och arbetsvillkor, 

Karlstad, Högskoletryckeriet 

 

Greaver F. Maurice (1999) Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing 

decisions and initiatives, New York, Anacom 

 

Greve, Jan (1996) Budget, Lund, Studentlitteratur 

 

Hansson, Sigurd & Nilsson, Sven-Åke (2003) Produktkalkylering, Kristianstad Boktryckeri 

 

Holmblad-Brunsson, Karin (2005) Ekonomistyrning: Om mått, makt och människor, Lund, 

Studentlitteratur 

 

Johannessen, Tufte (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber 



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

48 

 

Jones, G (2007) Organizational theory, NJ, Upper Saddle River 

 

Rock, B. (1995) Nyckeltalens ABC, Stockholm, Printgraf 

 

8.3 Artiklar, rapporter och uppsatser 

Abraham, Kathrine G. & Taylor Susan K. (1996) Firms' Use of Outside Contractors: Theory 

and Evidence, Journal of Labor Economics, University of Chicago Press, July 1996 vol. 

14(3), p 394-424, July 

 

Andersson, Pernilla & Wadensjö, Eskil (2004) Hur fungerar bemanningsbranschen? Rapport 

2004:12 IFUA- institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

 

Andersson, Pernilla & Wadensjö Eskil (2005), Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: 

bemanningsföretagen, I: Jonas Olofsson (red), Den tredje arbetslinjen, Avesta: STC 

 

Björck Mattias, Gartsjö John och Örtenholm Marie (2002), Inhyrd bemanning - studie av fem 

företags erfarenheter vilka påverkar resultatet? [Elektronisk] Lunds universitet 

Ekonomihögskolan (Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 15 poäng) Tillgänglig: 

http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid={CBFFB5F5-EF15-462A-9358-

8AD845DBD559}&id=306&filename=FEK-00010543.pdf [Hämtad 2011-05-10 kl. 20:40]  

 

Bromander, Lena (2011), Uthyrning av arbetskraft - ett rättssociologiskt perspektiv på en 

flexibilitetsstrategi. [Elektronisk] Handelshögskolan Göteborgs universitet, (Jurist 

kandidatexamen 20 p vt 2007 Juridiska Institutionen) Tillgänglig: 

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7334/1/Lena%20Bromander.pdf , [Hämtad 2011-05-10 

kl. 20:25]  

 

Dey Matthew, Houseman Susane, Polivka Anne (2006), Manufacturers' Outsourcing to 

Employment Services. [Elektronisk] Upjohn Institute Staff Working Paper No. 07-132. 

Tillgänglig: www.upjohninst.org/publications/wp/07-132.pdf [Hämtad 2011-05-17 kl. 19:50] 

Ekberg, Mathilda och Makari, Sussie (2010), Inhyrd personal: En extra kostnad eller en 

möjlighet? [Elektronisk] Stockholms universitet, (Kandidatuppsats 15 p 2010. 

företagsekonomiska institutionen) Tillgänglig: 

http://www.uppsatser.se/om/Inhyrd+personal%3A+En+extra+kostnad+eller+en+m%C3%B6j

lighet/ [Hämtad 2011-03-24] 

 

Handfield, Robert (2006), A Brief History of Outsourcing [Elektronisk] NC State University, 

Tillgänglig: 

http://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/a-brief-history-of-outsourcing, [Hämtad 2011-03-15 

kl. 11:45] 

 

Hoseman, Susan N. (2001) Why employers use flexible staffing arrangement, Cornell 

university, Industrial & Labour Relations Review; Oct 2001, vol. 55 Issue 1, p 149-170, 22p 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jlabec/v14y1996i3p394-424.html
http://ideas.repec.org/a/ucp/jlabec/v14y1996i3p394-424.html
http://ideas.repec.org/s/ucp/jlabec.html
http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7bCBFFB5F5-EF15-462A-9358-8AD845DBD559%7d&id=306&filename=FEK-00010543.pdf
http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7bCBFFB5F5-EF15-462A-9358-8AD845DBD559%7d&id=306&filename=FEK-00010543.pdf
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7334/1/Lena%20Bromander.pdf
http://www.upjohninst.org/publications/wp/07-132.pdf
http://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/a-brief-history-of-outsourcing


C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

49 

 

Håkansson, Kristina & Isidorsson, Tommy (2004) Hyresarbetskraft [Elektronisk] Lunds 

universitet Ekonomihögskolan (Lektionsplaner) Tillgänglig: 

http://www.ekh.lu.se/lektionsplaner/ekhb01del2ht/Hyrarbetskraft.pdf, [Hämtad 2011-04-29 

kl. 17:20] 

 

Karlsson, Kristoffer (2009), Bemanningsföretag och arbetsmarknad – bemanningsföretagens 

uppkomst och utveckling i Sverige. [Elektronisk] Luleå tekniska universitet (D-uppsats i 

sociologi 2009 Institutionen för arbetsvetenskap) Tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1402-

1552/2009/041/LTU-DUPP-09041-SE.pdf , [Hämtad 2011-05-10 kl. 19:50] 

 

Nollen, Stanley D (1996) Negative aspects of temporary employment, Journal of labour 

research, vol. 17, Issue 3, p 567-582 

 

Parker, E Robert (1994) Why temporary workers have become a permanent fixture, Business 

& Society Review, 1994, Issue 91, p 36-42 

 

Sikland André, Johansson Martin, Pålsson Jonas (2010), Strategisk bemanning - Inhyrd 

personal som en långsiktig personallösning.  [Elektronisk] Lunds universitet 

Ekonomihögskolan (Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, 15 poäng) Tillgänglig: 

http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid={CBFFB5F5-EF15-462A-9358-

8AD845DBD559}&id=4447&filename=FEK-00014170.pdf [Hämtad 2011-05-10 kl. 20:20] 

 

Thommes, Kristen & Weiland Katrin (2010) Explanatory factors for firm’s use of temporary 

agency work in Germany, European Management Journal, vol. 28 Issue 1, Feb 2010, p 55-67 

 

Von Hippel, Courtney, Mangnum, L Stephen , Greenberger, B David, Heneman, L Robert, 

Skoglind D Jeffrey (1997), Temporary Employment: Can organizations and Employees both 

win?, The Academy of Management Executive, vol. 11 Issue 1, p 93-104  

 

8.4 Internetkällor 

Affärsdatabasen (senast uppdaterad saknas) Organisations rapport - Phonak [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

<http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5564413762> 

[Hämtad 2011-05-19 kl. 17:20]  

 

Affärsdatabasen (senast uppdaterad saknas) Organisations rapport – Net Acess [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

<http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5564413762> 

[Hämtad 2011-05-19 kl. 17:20]  

 

Affärsdatabasen (senast uppdaterad saknas) Organisations rapport – ESMA AB [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

<http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5566466214> 

[Hämtad 2011-05-19 kl. 17:30]   

 

http://www.ekh.lu.se/lektionsplaner/ekhb01del2ht/Hyrarbetskraft.pdf
http://epubl.ltu.se/1402-1552/2009/041/LTU-DUPP-09041-SE.pdf
http://epubl.ltu.se/1402-1552/2009/041/LTU-DUPP-09041-SE.pdf
http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7bCBFFB5F5-EF15-462A-9358-8AD845DBD559%7d&id=4447&filename=FEK-00014170.pdf
http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7bCBFFB5F5-EF15-462A-9358-8AD845DBD559%7d&id=4447&filename=FEK-00014170.pdf
http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5564413762
http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5564413762
http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5566466214


C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

50 

Affärsdatabasen (senast uppdaterad saknas) Organisations rapport -  Systeam [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5562977669, [Hämtad  

2011-05-19 kl. 17:30]   

 
Bemanningsföretagen (Uppdaterad 2011-03-10) Historisk tillbakablick [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.bemanningsforetagen.se/web/Historia.aspx> [Hämtad 2011-03-15 

kl 12:25] 

 

Bemanningsföretagen (Uppdaterad 2011-03-18) Fakta om branschen  [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.bemanningsforetagen.se/web/Fakat_om_branschen.aspx> [Hämtad 

2011-03-15 kl. 13:05] 

 

Bemanningsföretagen (Uppdaterad 2011-05-18) Bemanningsbarometern [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.bemanningsforetagen.se/web/Bemanningsbarometern.aspx> 

[Hämtad 2011-03-15 kl. 16:45]  

 

Bemanningsföretagen (Uppdaterad 2011-04-07) Arbetsmiljö [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.bemanningsföretagen.se> [Hämtad 2011-04-02 kl.23.45] 

 

E24 näringsliv (Publicerad 2010-01-22 10:08) Företag struntar i LAS [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.e24.se> [Hämtad 2011-03-15] 

 

Ekonomi-info (senast uppdaterad ej angivet) Omsättning per anställd [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.ekonomi-info.nu/omsattning_per_anstalld_3335.asp> [Hämtad 

2011-04-02 kl. 21.55] 

 

Expowera (senast uppdaterad 2009-05-08) Nyckeltal [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm>  [Hämtad 2011-

04-04 kl. 23.55] 

 

Försäkringskassan (senast uppdaterad 2009-10) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 

[Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Fakt

ablad/ag_om_sjuklon_fordjupning_arbetsgivare.pdf> [Hämtad 2011-04-01 kl. 23.52] 

 

Lag & Avtal (Publicerad 2010-01-13) Bråket kring Urban Outfitters är över 
[Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.lag-

avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article114757.ece> [Hämtad 2011-03-15 kl 

17:00] 

 

Lag & Avtal (Publicerad 2010-09-23) Bemanningsbranschen anfalls från flera håll 

[Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.lag-avtal.se/asikter/debatt/article2466049.ece> 

[Hämtad 2011-03-20 kl. 14:35] 

 

Lag & Avtal (Publicerad 2010-01-08) Domen stoppar kringgående [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.lag-avtal.se/tidningen/article113673.ece> [Hämtad 2011-03-20 kl. 14:20] 

http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5562977669
http://www.bemanningsforetagen.se/web/Historia.aspx
http://www.bemanningsforetagen.se/web/Fakat_om_branschen.aspx
http://www.bemanningsforetagen.se/web/Bemanningsbarometern.aspx
http://www.bemanningsföretagen.se/
http://www.e24.se/
http://www.ekonomi-info.nu/omsattning_per_anstalld_3335.asp
http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm%3e%20%20%5bHämtad%202011-04-04%20kl.%2023.55
http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm%3e%20%20%5bHämtad%202011-04-04%20kl.%2023.55
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/ag_om_sjuklon_fordjupning_arbetsgivare.pdf
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/ag_om_sjuklon_fordjupning_arbetsgivare.pdf
http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article114757.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article114757.ece
http://www.lag-avtal.se/asikter/debatt/article2466049.ece
http://www.lag-avtal.se/tidningen/article113673.ece


C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

51 

 

Life 123 (senast uppdaterad 2009-10) History of outsourcing [Elektronisk] Tillgänglig:  

<http://www.life123.com/career-money/small-business/outsourcing/history-of-

outsourcing.shtml> [Hämtad 2011-03-15 kl. 12:40]  

 

 

Phonak (senast uppdaterad saknas) Om Phonak [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.phonak.com/se/b2c/sv/system/topnav/about_phonak.html> [Hämtad 2011-05-19 

kl 17:15] 

 

PP Pension (senast uppdaterad 2010-12-21) Individuell tjänstepension – viktig för dig som 

arbetar på företag utan kollektivavtal [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.pppension.se/filarkiv/pdf/produktblad/individuell%20tj%C3%A4nstepension%2

0i%20pp%20pension.pdf> [Hämtad 2011-05-11 kl. 19:05] 

 

Skatteverket (senast uppdaterad saknas) Belopp och procentsatser för inkomstår 2011 

[Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee23080004594/belopp+och+proce

nt_2011.pdf> [Hämtad 2011-05-11 kl. 18:55]  

 

Skånskan (Publicerad 2010-03-09) Autoliv kringgår las [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.skanskan.se/article/20100309/HASSLEHOLM/703099774/0/SKURUP/*/autoliv

-kringgar-las> [Hämtat 2011-03-20 kl. 14:30]   

 

Statistiska centralbyrån (Publicerad 2003) Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enlig 

RFV [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sjukfranvaro/Dokument/AM0201_1998I02_BR_AM76ST

0304.pdf> [Hämtad 2011-05-11, kl 19:15]  

 

Svenska dagbladet (Publicerad 2009-11-30) Protesterna mot urban ourfitters växer 

[Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.svd.se/naringsliv/protesterna-mot-urban-outfitters-

vaxer_3871645.svd> [Hämtat 2011-03-20 kl. 16:35]   

 

Svenskt näringsliv (Publicerad 2007) Lön och arbetskraftskostnader [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/f2008/lon-och-

arbetskraftskostnad_51512.html> [Hämtad 2011-04-06 kl. 23.25] 

 

Svenskt näringsliv (Publicerad 2007-11-01) Högtryck i bemanningsbranschen [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/hogtryck-i-

bemanningsbranschen_38340.html> [Hämtad 2011-03-15 kl 16:55] 

 

Sveriges television (senast uppdaterad 2010-10-26) Landstinget kringgår las [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

<http://svt.se/2.55868/1.2209166/landstinget_kringgar_las?lid=senasteNytt_1765014&lpos=r

ubrik_2209166> [Hämtat 2011-03-20 kl. 14:30]  

 

http://www.life123.com/career-money/small-business/outsourcing/history-of-outsourcing.shtml
http://www.life123.com/career-money/small-business/outsourcing/history-of-outsourcing.shtml
http://www.phonak.com/se/b2c/sv/system/topnav/about_phonak.html
http://www.pppension.se/filarkiv/pdf/produktblad/individuell%20tj%C3%A4nstepension%20i%20pp%20pension.pdf
http://www.pppension.se/filarkiv/pdf/produktblad/individuell%20tj%C3%A4nstepension%20i%20pp%20pension.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee23080004594/belopp+och+procent_2011.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee23080004594/belopp+och+procent_2011.pdf
http://www.skanskan.se/article/20100309/HASSLEHOLM/703099774/0/SKURUP/*/autoliv-kringgar-las
http://www.skanskan.se/article/20100309/HASSLEHOLM/703099774/0/SKURUP/*/autoliv-kringgar-las
http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sjukfranvaro/Dokument/AM0201_1998I02_BR_AM76ST0304.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sjukfranvaro/Dokument/AM0201_1998I02_BR_AM76ST0304.pdf
http://www.svd.se/naringsliv/protesterna-mot-urban-outfitters-vaxer_3871645.svd
http://www.svd.se/naringsliv/protesterna-mot-urban-outfitters-vaxer_3871645.svd
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/f2008/lon-och-arbetskraftskostnad_51512.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/f2008/lon-och-arbetskraftskostnad_51512.html
http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/hogtryck-i-bemanningsbranschen_38340.html
http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/hogtryck-i-bemanningsbranschen_38340.html
http://svt.se/2.55868/1.2209166/landstinget_kringgar_las?lid=senasteNytt_1765014&lpos=rubrik_2209166
http://svt.se/2.55868/1.2209166/landstinget_kringgar_las?lid=senasteNytt_1765014&lpos=rubrik_2209166


C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

52 

Systeam (senast uppdaterad saknas) Om systeam [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://systeam.se/sv/Om-SYSteam/> [Hämtad 2011-05-24 kl 19:40]  

 

Unionen (senast uppdaterad saknas) Semesterersättning [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.unionen.se/Templates/Article____36294.aspx> [Hämtad 2011-05-11 kl. 19:00]  

 

8.5 Lagar 

Sveriges Rikes Lag, 2011, Lag (1991:1 047) om sjuklön, § 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://systeam.se/sv/Om-SYSteam/
http://www.unionen.se/Templates/Article____36294.aspx


C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

53 

Bilagor 

1. Intervju Net Access 

Olle Runestad: Ekonomichef 

Mikael Lindgren: VD/Delägare samt HR ansvarig 

Intervju vid inhyrning av personal till yrket som ekonomiassistent från Manpower. 

14. Angående den totala lönekostnaden, inklusive så kallade ”overhead kostnader”, tror Ni 

att det finns en skillnad mellan en inhyrd person och en fast anställd? 

Med overheadkostnader innebär kostnader för t.ex. utbildning, intervju och övriga 

anställningskostnader, alltså allt annat utom tim-/månadslön och avgifter.  

Olle: Man kan beräkna detta med hjälp av en faktor som normalt för en kortare period ligger 

på 2,3-2,4 gånger månadslönen och för en längre tjänst 1,5 gånger.  

Mikael: Beroende på kompetens, kunskap och kvalifikationer sker såklart en löneskillnad. 

Löneanspråket för en person som anställs med de kvalifikationer som krävs för oss ligger 

månadslönen på 23-24 000 kr, vilket ger en timlön på 150 kr. För personal med mer kunskap, 

oavsett om den anställs eller hyrs in, kan upplärning gå snabbare och blir därför billigare, 

dock beroende på vilka arbetsuppgifter det gäller.  

Anställningskostnaderna hos oss har allmänt alltid varit låga då det har varit väldigt kort 

planering och urval bestående av grundkriterier.  

Olle: I ett sådant här lite mindre företag har man inte tillgång till att göra riktiga gallringar 

vid anställning utan man har snarare valt ut ett par personer snabbt där uppgifterna smälter 

in i det vardagliga arbetet och därför inte har några direkta kostnader för anställningen av 

en person. Anställningen skiljer sig därför antagligen beroende på vilken storlek företaget 

har, där större företag gör stora gallringar vid anställning och mindre företag antagligen gör 

som här.  

15. Har Ni någon gissning (kvalificerad?) på ungefär hur mycket anställningskostnaderna 

för att anställa, både fast eller hyra in, ligger på?  

Här gäller låga på grund av den korta planeringen, ingen gissning på en siffra.  

16. Tror Ni att det finns någon skillnad i dessa kostnader beroende på om man hyr in eller 

anställer? Hos t.ex. Manpower kan det ingå i avtalet att företaget inte behöver bekosta 

intervju- eller utbildningskostnaderna, gäller något sådant för Er? 
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Nej gäller inte för oss. Att anställa en person ger ju klart en högre utbildningskostnad men 

det gäller ju för att det är mer kvalificerade uppgifter som personen ska lära sig samt att mer 

ansvar ges till den personen. Inga intervjukostnader gällde däremot vid inhyrningen från 

bemanningsföretaget, men å andra sidan är det inte direkt några stora kostnader för att 

anställa i det här företaget heller.  

Olle: Det skulle nog inte göra någon skillnad om vi hade fått utbildning betald av 

bemanningsföretaget då det inte var så mycket att lära upp, dels för att uppgifterna inte var 

så kvalificerade samt för att den inhyrde hade grundkunskaper och tog därför in uppgiften 

snabbare. Skulle man däremot behöva lära upp personen från ”scratch” är innebörden med 

betald utbildning förståelig.   

Mikael: Det har även stor betydelse till vad man ska anställa till, för mer kvalificerade 

uppgifter krävs en noggrannare process och tillvägagångssättet för att anställa skiljer därför 

sig vilket i sin tur påverkar kostnaderna. Vissa större företag kan i större utsträckning 

använda sig av projektanställningar och till detta hyra in personal, men i Net Access bransch 

rekryteras personal till projekt inom branschen då det krävs specifik kompetens. 

17. Om bemanningsföretaget gör detta, tror Ni att det gör en stor skillnad mellan 

konsultens och en fast anställds anställningskostnader hos Er? Tror Ni att det därmed 

blir billigare att hyra in personal då man slipper dessa kostnader?  

Gäller inte för oss, men det hade nog inte gjort någon större skillnad eller ingen skillnad alls 

i anställningskostnaderna hos Net Access.  

18. Tror Ni det finns en skillnad i effektiviteten av att anställa en fast anställd respektive 

hyra in personal? Denna fråga är baserad på att det finns antaganden om att inhyrd 

personal arbetar mer effektivt för att få ett godkännande.  

Mikael: Måste man hyra in personal för ökad effektivitet har företaget misslyckats i så fall, 

den fasta personalen bör ha högre engagemang och mer kunskap. Vi anser att engagemanget 

hos en anställd bör vara större just eftersom att man får förståelse för företaget och man får 

relationer till resterande av personalen. Däremot blir det mer vanligt att byta arbete idag 

jämfört med förr i tiden då man stanna på samma företag hela livet, vilket fortfarande gäller 

inom industribranschen. Detta kan göra att effektiviteten kanske inte blir högre även om man 

anställer fast personal ifall att den personen skulle byta arbetsplats senare efter några år. 

Tryggheten med att anställa fast personal behöver därför inte jämt vara gynnsam.   
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Storleken på företaget kan också ha betydelse, hos ett stort företag kan en anställd bli anonym 

och det märks inte lika tydligt om denne inte presterar.  

Extra fråga: humankapitalet vid upplärning, är det bättre att anställa för att spara 

kapitalet? 

Mikael: Det beror på syftet om hur länge man vill anställa, men syftet är ju främst att oavsett 

om man hyr in eller inte vill man ju att personen ska göra ett så bra jobb som möjligt.  

19. Anser ni att det kan finnas en skillnad i kvalitén av det utförda arbetet som gjorts av en 

fast anställd respektive inhyrd personal? 

Mikael: När jag arbetade på Ericsson tidigare till exempel så märks skillnaden på kvalité 

mycket mer eftersom konsulterna måste anstränga sig mer för att få behålla arbetet, medan de 

anställda är trygga. Här hos Net Access däremot märks det ingen skillnad då man märker 

direkt om ifall en person inte presterar, samma krav på prestationen sker alltså på båda 

hållen.  

20. Kopplat till fråga 5, tror Ni att företaget i sig tjänar på att hyra in personal, inte bara 

för att lönekostnaderna möjligen är lägre, utan även för att den inhyrda personalen 

även är mer produktiv/effektiv i sitt arbete?  

Mikael: Återigen syftet, i en paniksituation måste man nästan hyra in vilket det är värt trots 

att det anses vara dyrare. Syftet hos oss är inhyrning för att få balans i arbetsbelastningen 

hos de anställda.  

Olle: Jag har också arbetat som inhyrd tidigare och anser att min effektivitet alltid har varit 

lika hög, detta är snarare individanpassat.  

Mikael: För samma människa kanske det kan vara olika beroende på vilka företag man sitter 

på. På ett nytt företag kanske individen anstränger sig mer.  

21. Kopplat till fråga 6, om ja vid att företaget tjänar på en inhyrd konsults effektivitet, har 

Ni någon gissning på en siffra av hur mycket detta kan ligga på?  

Nej, effektiviteten måste vara individanpassad och man kan därför inte sätta en siffra på det. 

22. Anser ni att företag ger en missvisande bild av effektivitetsnyckeltal vid inhyrning av 

personal? Då baserat på att inhyrd personal inte redovisas under personalkostnader 

som sedan i sin tur gör att de inte tas med i beräkningar av vissa nyckeltal.  

Mikael: Det är större skillnad hos stora organisationer, då de hyr in fler, och det kan 

definitivt ge ett missvisande resultat då de anställdas resultat skjuts upp, men kostnaden i sig 

är inget oväntat för företagen.  
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23. Har Ni en kvalificerad gissning på hur mycket den genomsnittliga timlönen ligger för 

en nuvarande/framtida fast anställd i Ert bolag, med samma arbetsuppgifter som den 

inhyrda personen.  

Lön anställd: från tidigare information under fråga 1: 150 kr i timmen exkl 

arbetsgivaravgifter m.m. 

Lön inhyrd personal: 260 kr i timmen inkl arbetsgivaravgifter m.m. Dock har denna lägre 

kunskap och kvalifikationer. 

24. Finns det några bakomliggande kopplingar till varför ni hyr in istället för att anställa? 

Exempelvis arbetsrättsliga som LAS. 

Mikael: Är det svajigt så är det bättre att hyra in. 

Olle: Finns väl en stor sannolikhet att företag gör det för att komma undan LAS, vilket ger 

flexibilitet och högre effektivitet för företaget, detta behöver däremot inte gälla på det här 

företaget. Undkommandet av LAS är antagligen viktigare för företag vid 

konjunktursvängningar då man gynnas av flexibiliteten.   

Mikael: I detta bolag föredrar vi fast personal eftersom att det blir en annan kontinuitet, man 

utvecklar en trygghet åt bägge hållen.  

25. Ligger faktiska beräkningar till grund för beslut att hyra in personal? 

Mikael: Vid inhyrningen gjorde man inga direkta beräkningar då det var lite av ett panikläge. 

Däremot vid anställning görs beräkningar för att se så att man har råd med anställningen. 

Konjunkturen i sig har inte påverkat viljan eller behovet att anställa, utan det är snarare på 

grund av arbetsbelastningen då det går bättre för företaget.  

26. Tror ni att en dyrare lösning (vid antagandet att inhyrning är dyrare) kan bidra till 

större lönsamhet? 

Mikael: Nej inte här. På ett större bolag jobbar man mer i projektform där ett större antal 

personer hyrs in vilket ger ett fast belopp, i den formen finns nog mer att tjäna. Ett annat sätt 

att hyra in är att köpa in funktioner från andra, t.ex. lönehanteringen görs via andra bolag 

etc.  

I vårt företagt köper vi utförandet av vår server funktion, gällande den biten är det mer 

lönsamt för oss att ”hyra in personal” för den uppgiften än att anställa en person till kontoret 

på deltid. 
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2. Intervju Phonak 

Irene Barnå: Ekonomichef och HR ansvarig. 

Nina Pettersson: Redovisningsansvarig. 

Intervju vid inhyrning av personal, 2 personer som ekonomiassistenter från Manpower.  

1. Angående den totala lönekostnaden, inklusive så kallade ”overhead kostnader”, tror Ni 

att det finns en skillnad mellan en inhyrd person och en fast anställd? 

Båda: Det finns nog en skillnad, dels kostnaderna exkl overhead kostnaderna. Lokalkostnader 

gäller oavsett anställning då personen måste ha en plats att utföra arbetet på. Gällande 

overheadkostnaderna läggs mer tid på en anställd jämfört med en inhyrd vilket nog ger en 

högre utbildningskostnad. Beroende på hur mycket kunskap personen har är det dyrare 

utbildning ju mer man måste lära denne.  

2. Har Ni någon gissning (kvalificerad?) på ungefär hur mycket anställningskostnaderna 

för att anställa, både fast eller hyra in, ligger på?  

Inhyrning: tiden kostar för att välja vilken person/vilka kriterier som gäller, vilket inte är 

särskilt mycket. 

Anställning: krävs hela intervjuprocessen, å andra sidan kan man inte hyra in personal för en 

sådan funktion då det kräver specifik kompetens.  

Nina: Inhyrning häller bara under toppar/semester, det är ingen långsiktig lösning.  

Irene: Det handlar inte om kostnaden, vad som är dyrare eller inte, utan snarare om 

anställningen gäller på kort eller lång sikt, då man vid lång sikt bör anställa och kort sikt 

möjligen hyra in. I vårt fall är kostnaden inte relevant då vi oavsett kostnad har behov av 

personal vid toppar och semester. 

3. Tror Ni att det finns någon skillnad i dessa kostnader beroende på om man hyr in eller 

anställer? Hos t.ex. Manpower kan det ingå i avtalet att företaget inte behöver bekosta 

intervju- eller utbildningskostnaderna, gäller något sådant för Er? 

Att bemanningsföretaget står för utbildningskostnaderna har inte skett här. 

Utbildningskostnader till de funktioner som behövs är billigare med den kvalificerade 

personen som anställs och fungerar inte ens med en inhyrd.   

4. Om bemanningsföretaget gör detta, tror Ni att det gör en stor skillnad mellan 

konsultens och en fast anställds anställningskostnader hos Er? Tror Ni att det därmed 

blir billigare att hyra in personal då man slipper dessa kostnader?  
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Nämnt tidigare under fråga 3. 

5. Tror Ni det finns en skillnad i effektiviteten av att anställa en fast anställd respektive 

hyra in personal? Denna fråga är baserad på att det finns antaganden om att inhyrd 

personal arbetar mer effektivt för att få ett godkännande.  

Irene: En inhyrd person kan komma upp i effektivitet snabbare eftersom man inte lägger så 

mycket utbildning på den personen, däremot gäller det ju enklare uppgifter. Det krävs 

fortfarande att anställa personer för mer kvalificerade uppgifter och vi anser därför inte att 

anställda är mindre effektiva. 

Nina: Det gäller mer ansvar för en anställd, det förväntas mer kompetens från denne.  

6. Anser ni att det kan finnas en skillnad i kvalitén av det utförda arbetet som gjorts av en 

fast anställd respektive inhyrd personal? 

 

7. Kopplat till fråga 5, tror Ni att företaget i sig tjänar på att hyra in personal, inte bara 

för att lönekostnaderna möjligen är lägre, utan även för att den inhyrda personalen 

även är mer produktiv/effektiv i sitt arbete?  

Irene: Enligt våra beräkningar är de inte lägre och man tjänar därför inte på att hyra in. Se 

fråga 8. 

8. Kopplat till fråga 7, om ja vid att företaget tjänar på en inhyrd konsults effektivitet, har 

Ni någon gissning på en siffra av hur mycket detta kan ligga på?  

Nej. 

9. Anser ni att företag ger en missvisande bild av effektivitetsnyckeltal vid inhyrning av 

personal? Då baserat på att inhyrd personal inte redovisas under personalkostnader 

som sedan i sin tur gör att de inte tas med i beräkningar av vissa nyckeltal.  

 

10. Har Ni en kvalificerad gissning på hur mycket den genomsnittliga timlönen ligger för 

en nuvarande/framtida fast anställd i Ert bolag, med samma arbetsuppgifter som den 

inhyrda personen.  

Irene: Det är inte intressant att jämföra en fast anställd med en inhyrd utan snarare att i detta 

fall i så fall jämföra priserna för en inhyrd hos olika bemanningsföretag för att på så sätt 

hitta det billigaste priset för en kortsiktig anställning. Ska däremot en jämförelse göras, se 

beräkningsunderlaget. 
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Vi har ju dessutom inte hyrt in så många till vårt företag, det är ju klart att det gör det dyrare 

än om man skulle hyra in fler samtidigt.  

11. Finns det några bakomliggande kopplingar till varför ni hyr in istället för att anställa? 

Exempelvis arbetsrättsliga som LAS. 

Nej, sådant är inte intressant hos oss.  

12. Ligger faktiska beräkningar till grund för beslut att hyra in personal? 

Som nämnt tidigare, vid en kortsiktig anställning handlar det snarare om vilket 

bemanningsföretag som har lägst pris och man gör därför en beräkning på det.  

13. Tror ni att en dyrare lösning (vid antagandet att inhyrning är dyrare) kan bidra till 

större lönsamhet? 

Irene: Det kan det göra, det beror helt på vilka funktioner man hyr in/anställer för. Inhyrning 

av mycket personal under en längre tid skulle kunna innebära att företaget som hyr får 

”mängdrabatt”. Inhyrning är nog däremot förmodligen vanligare vid mindre kvalificerade 

tjänster och/eller i större företag och vid projektanställningar. 

Att hyra in under en längre tid är inte ett alternativ för Phonak då det är dyrare att hyra in än 

att anställa, även andra aspekter såsom kännedom om företaget och kunskap påverkar valet 

att anställa vid längre behov av personal. Vid rekrytering använder sig Phonak inte av 

bemanningsföretagens rekryteringstjänster. 
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3. Intervju ESMA Försäljnings AB 

Reidar Wahlström: Personalansvarig inhyrd från Placera Personal 

Inhyrning av ekonomiassistenter samt receptionist.  

Många vill ha en viss procent inhyrda för at förenkla processen vid lågkonjunktur, jobben 

finns, frågan är snarare vem som är bäst på att hitta de, vilket bemanningsföretag gäller? 

Det kan vara känsligt för företag att ”släppa in” främlingar, då man inte vill att dessa ”rotar 

i ens saker och information”, å andra sidan kan det vara bra att vara inhyrd vid konflikter i 

företaget. 

1. Angående den totala lönekostnaden, inklusive så kallade ”overhead kostnader”, tror Ni 

att det finns en skillnad mellan en inhyrd person och en fast anställd? 

 Rent allmänt kan man säga att det dels finns kostnader som sker vid anställningstillfället och 

dels kostnader på all personal framöver vid exempelvis avskedning eller pension och 

liknande. Skillnaden beror nog på individen, individuellt, men om företaget inte självt utbildar 

personalen, oavsett anställd eller inhyrd, så kommer personen inte inbringa ett positivt 

resultat oavsett utan bara kanske 60-70%, och då är de resterande 30-40% kostnader. 

Ineffektivitet är en kostnad, många inhyrda anser jag är dåliga, men å andra sidan är det 

lättare att göra något åt det, bara säga upp avtalet. Vid anställning blir LAS ett problem, 

anställd personal som är ineffektiv kan skyddas av den. I företag med fluktuationer, till 

exempel Scania, försöker man hålla en viss procent av personalen som inhyrd för att kunna 

släppa de lätt vid lågkonjunktur.  

Gällande lönekostnaden kan det bero på. Hos ESMA kan man nog endast hyra in till lager 

och reception, där företaget i nuläget har två anställda i receptionen, varav den ena är fast 

anställd och den andra inhyrd. Den anställde är en f.d. säljare och har därför automatiskt 

högre lön än den inhyrda, däremot så är den inhyrda en utbildad receptionist och alla på 

arbetsplatsen anser att hon är betydligt bättre inom yrket än vad den fast anställda är. 

Funderingar har gjorts om ifall man ska ändra receptionslösningen, däremot så påverkar 

LAS hela den processen, då den fast anställda som är ineffektiv på den arbetsuppgiften har 

sin anställningstrygghet hos LAS. Här tror man alltså inte att det är någon större skillnad i 

kostnader för en inhyrd jämfört med en anställd, snarare att det i detta fall är dyrare att ha 

den anställda kvar. Däremot ger det tankeställaren om ifall att den inhyrda verkligen får en 

rättvis lön.  
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2. Har Ni någon gissning (kvalificerad?) på ungefär hur mycket anställningskostnaderna 

för att anställa, både fast eller hyra in, ligger på?  

ESMA levererar till Svensk industri, produkter eller tjänster, en mellanhand. Företaget har 

därför stora krav på kunskaper hos personalen, och personalen i sig blir inte helt effektiv 

förrän efter ca 3 år. Då man inte vill släppa personalen ger man därför väldigt hög lön. 

Flyttar personalen, vilket man helst inte vill, är det därför inte på grund av något annat 

arbete utan snarare för pension eller att man är gift med en person som måste flytta. Att hyra 

in är nästan omöjligt till viss personal, till exempel säljare, skulle man göra det skulle det 

vara svårt att tro att man kan utbilda den personen, då det krävs så pass lång utbildningstid. 

Inhyrd personal här är för tillfälliga orsaker, till exempel tillfälligt ta efter en person som tar 

barnavårdsledighet eller liknande, under 1 år hinner man inte anställa någon utan då får 

man hyra in oavsett.  

Rekrytering vid anställning görs helst av företaget självt och erfarenheten säger därför att 

anställningskostnader för en fast anställd ligger på ungefär 50-100 000 kr. Om man använder 

ett rekryteringsföretag ligger det på kanske 40-60 000 kr, där 40 000 snarare gäller för 

inhyrd personal med lägre utbildning och mindre kvalifikationer och 60 000 för en person 

med specifik kompetens. Kostnaderna ligger alltså på ungefär samma nivå, 

rekryteringsföretag kan vara aningen billigare.  

3. Tror Ni att det finns någon skillnad i dessa kostnader beroende på om man hyr in eller 

anställer? Hos t.ex. Manpower kan det ingå i avtalet att företaget inte behöver bekosta 

intervju- eller utbildningskostnaderna, gäller något sådant för Er? 

  Nej det gäller inte här, nämnt i tidigare fråga.  

4. Om bemanningsföretaget gör detta, tror Ni att det gör en stor skillnad mellan 

konsultens och en fast anställds anställningskostnader hos Er? Tror Ni att det därmed 

blir billigare att hyra in personal då man slipper dessa kostnader?  

Som nämnt tidigare beror det på inom vilka arbetsuppgifter och hur pass hög kompetens man 

anser att den framtida anställda måste ha.  

5. Tror Ni det finns en skillnad i effektiviteten av att anställa en fast anställd respektive 

hyra in personal? Denna fråga är baserad på att det finns antaganden om att inhyrd 

personal arbetar mer effektivt för att få ett godkännande.  

Ledarskapet är nog det som påverkar effektiviteten och för att förbättra effektiviteten kan man 

därför använda sig av incitaments system – bonus för hög effektivitet som ger ett positivt 
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resultat. Det anses viktigt med uppsättningar av mål där man belönas för att ha uppnått dem. 

Det kan hända att man hyr in eller anställer personer som först verkar bra men som sedan 

inte kan prestera så pass bra som man först trodde, här är det en fördel med inhyrd då man 

kan avsluta avtalet medan man med en anställd måste handskas med problemet. Lyckas man 

däremot lösa problemet så kan man få en ännu effektivare anställd.   

6. Anser ni att det kan finnas en skillnad i kvalitén av det utförda arbetet som gjorts av en 

fast anställd respektive inhyrd personal? 

Vid anställning måste man först bestämma vem som ska rekrytera personal, där 

rekryteringsföretag kan vara bättre på att hitta personal som ger hög kvalité, det är däremot 

allmänt väldigt svårt att hitta personal som faktiskt ger kvalité. Om inte företaget eller 

rekryteringsföretaget kan hitta sådan personal man det vara bra att använda så kallad 

headhunting.  

Om man ska jämföra kvalitén inom ESMA så skiljer den sig som sagt markant i receptionen, 

där anses den anställdas kvalité inte ens nära vara lika hög som kvalitén hos den inhyrda 

utbildade personalen. Kvalitén anses därför antagligen vara högre hos ”proffsen”, där 

proffsen beroende på vilka yrken anses vara de inhyrda.  

Skillnad i lönekostnader hos receptionisterna skiljer sig trots att effektiviteten skiljer sig åt fel 

håll, den inhyrda som är en bra receptionist tjänar 4-5 000 kr lägre än den fast anställda, och 

har därför en månadslön på ca 24 000 kr. Den fast anställda, med lägre kvalité, har en lön på 

28 500 kr.  

7. Kopplat till fråga 5, tror Ni att företaget i sig tjänar på att hyra in personal, inte bara 

för att lönekostnaderna möjligen är lägre, utan även för att den inhyrda personalen 

även är mer produktiv/effektiv i sitt arbete?  

Ja, inom receptionen gör ESMA antagligen det, då är inte flexibiliteten inräknad. Däremot 

skulle det även vara bra att ha 1/5 av all personal som inhyrd personal, på till exempel lager, 

då det skulle vara lönsamt eftersom det är mycket enklare uppgifter som inte kräver någon 

större utbildning. Den inhyrda personalen skulle då även kunna ”pusha” den fasta 

personalen, då den inhyrda måste vara mer produktiv för att behålla arbetet, vilket i sin tur 

skulle kunna göra att de fast anställda känner konkurrensen och nödvändigheten att vara mer 

effektiva. Skulle man ha hittat säljare med liknande erfarenhet som den anställda på företaget 

har och som även möjligen hade kontakter så skulle det definitivt vara värt att hyra in denne 

också.  
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8. Kopplat till fråga 7, om ja vid att företaget tjänar på en inhyrd konsults effektivitet, har 

Ni någon gissning på en siffra av hur mycket detta kan ligga på?  

För en anställd säljassistent går timlönen på ca 182 kr exklusive arbetsgivaravgifter. Inhyrd 

personal skulle antagligen ha en liknande lönekostnad, däremot skulle nog inhyrning vara 

lönsamt om man skulle jämföra rakt av. I receptionen är det lönsamt med inhyrd personal. En 

exakt siffra kan vara svårt att ge.  

9. Anser ni att företag ger en missvisande bild av effektivitetsnyckeltal vid inhyrning av 

personal? Då baserat på att inhyrd personal inte redovisas under personalkostnader 

som sedan i sin tur gör att de inte tas med i beräkningar av vissa nyckeltal.  

När man hyr in personal så leder det ju till att man i slutänden får en faktura. Den betalas av 

företaget som sedan sorterar in fakturan under ett kostnadsslag och här tror jag att det är den 

handläggande medarbetaren som påverkar var den hamnar. Finns det ett kostnadsslag som 

heter personalkostnader är det troligt att den hamnar där, men om det inte finns, kan den nog 

hamna lite var som helst. Men de flesta företag har idag bra ekonomisystem, så jag tror att 

huvudparten av fakturorna för inhyrd personal verkligen blir personalkostnader. 

10. Har Ni en kvalificerad gissning på hur mycket den genomsnittliga timlönen ligger för 

en nuvarande/framtida fast anställd i Ert bolag, med samma arbetsuppgifter som den 

inhyrda personen.  

 Nämnt i tidigare frågor.  

11. Finns det några bakomliggande kopplingar till varför ni hyr in istället för att anställa? 

Exempelvis arbetsrättsliga som LAS. 

 Frågan är snarare hur länge den anställda kommer vara bra och nödvändig för företaget, 

blir personen ineffektiv kommer ju i så fall overheadkostnaderna för avsked in, eftersom att 

LAS blir ett problem.  

12. Ligger faktiska beräkningar till grund för beslut att hyra in personal? 

Nej, varken vid anställning eller inhyrning av personal. Däremot på lageravdelning ska 

lagerchefen snart gå i pension, här är ett undantagsfall där man beräknar om ifall att det är 

mer värt att hyra in en person som ska ta hans plats eller om man ska anställa. Intresse finns 
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för att en inhyrd ska få prova på, har man tur man kan få in rätt person till ett lägre pris, 

åtminstone till en början, då man långsiktigt alltid söker efter anställning.    

13. Tror ni att en dyrare lösning (vid antagandet att inhyrning är dyrare) kan bidra till 

större lönsamhet? 

Inhyrning är allmänt mer lönsamt om man får in en bra person, men inom det här företaget 

gäller det konstaterandet just eftersom att personalen på ESMA har en ovanligt hög 

genomsnittslön. Under en längre tid så är det nog däremot mer lönsamt att anställa en person 

än att hyra in. Skillnaden hos ESMA jämfört med hos andra företag är bara att 

utbildningstiden är så lång, upp till 3 år, anställning bör därför ske endast om man antas ha 

kvar personen i åtminstone 5 år. Vid mindre än 5 år är det antagligen mer värt att hyra in, då 

kostnaden för uppsägning spelar stor roll. 

LAS är bra eftersom den ger trygghet för anställda, men det borde vara lite mer flexibelt då 

personal som inte har kompetens utan endast lång arbetstid stannar kvar i företaget och 

företaget då inte kan göra något åt det. 

Den inhyrda personal som anses vara ineffektiv är de som har stora karriärsmål och vill 

hoppa runt hos olika arbetsplatser för att lära sig nya kunskaper, dessa personer är däremot 

värda att anställa senare.  



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 

 

 

 

65 

4.  Intervju SYSteam AB 

Magnus Lindberg: ansvarar för administrationen. 

Företaget hyr in personal vid toppar, sjukfrånvaro och föräldraledighet till 

ekonomiavdelningen, HR avdelningen, marknad och säljavdelningen samt frekvent till 

reception. 

1. Angående den totala lönekostnaden, inklusive så kallade ”overhead kostnader”, tror Ni 

att det finns en skillnad mellan en inhyrd person och en fast anställd? 

 Inhyrd personal är dyrare för det finns en marginal som bemanningsföretaget tar ut. 

Flexibiliteten betalar man extra för.  

2. Har Ni någon gissning (kvalificerad?) på ungefär hur mycket anställningskostnaderna 

för att anställa, både fast eller hyra in, ligger på?  

Hos SYSteam är det kanske ca 15% dyrare med inhyrd personal.  

3. Tror Ni att det finns någon skillnad i dessa kostnader beroende på om man hyr in eller 

anställer? Hos t.ex. Manpower kan det ingå i avtalet att företaget inte behöver bekosta 

intervju- eller utbildningskostnaderna, gäller något sådant för Er? 

Nej något sådant gäller inte hos oss.  Inhyrning av personal är inte långsiktigt utan används 

bara vid mindre kvalificerade tjänster och kortsiktiga uppdrag, skillnad i kostnad är därför 

bara tillfälligt och kan bara ske på kort sikt om ens överhuvudtaget.  

4. Om bemanningsföretaget gör detta, tror Ni att det gör en stor skillnad mellan 

konsultens och en fast anställds anställningskostnader hos Er? Tror Ni att det därmed 

blir billigare att hyra in personal då man slipper dessa kostnader?  

Nej. 

5. Tror Ni det finns en skillnad i effektiviteten av att anställa en fast anställd respektive 

hyra in personal? Denna fråga är baserad på att det finns antaganden om att inhyrd 

personal arbetar mer effektivt för att få ett godkännande.  

En inhyrd är antagligen mer effektiv för att han/hon vill få ett godkännande, det finns många 

som har jobbat som en inhyrd konsult som ett mellanläge till att senare få en anställning, de 

tar oftast även på sig mer ansvar och visar mer utveckling. 

6. Anser ni att det kan finnas en skillnad i kvalitén av det utförda arbetet som gjorts av en 

fast anställd respektive inhyrd personal? 
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Ingen skillnad direkt, detta är helt och hållet individanpassat.  

7. Kopplat till fråga 5, tror Ni att företaget i sig tjänar på att hyra in personal, inte bara 

för att lönekostnaderna möjligen är lägre, utan även för att den inhyrda personalen 

även är mer produktiv/effektiv i sitt arbete?  

Nej, antagligen inte, endast vid kortsiktiga lösningar i så fall.  

8. Kopplat till fråga 7, om ja vid att företaget tjänar på en inhyrd konsults effektivitet, har 

Ni någon gissning på en siffra av hur mycket detta kan ligga på?  

Det är nog mer hanteringen av situationen som man tjänar på, urvalsprocessen blir kortare 

vid inhyrning. Fast ju mer kritiska resurser man behöver desto större är anledningen till att 

man ska hålla i anställningen själv. Man köper sig frihet. 

9. Anser ni att företag ger en missvisande bild av effektivitetsnyckeltal vid inhyrning av 

personal? Då baserat på att inhyrd personal inte redovisas under personalkostnader 

som sedan i sin tur gör att de inte tas med i beräkningar av vissa nyckeltal.  

Med tidigare erfarenhet som controller vet jag att det absolut kan ge en missvisande bild, 

nyckeltal används som styrinstrument där man nog vill styra effektivitetsnyckeltalen till att 

visa en mer positiv bild av effektiviteten hos personalen vid inhyrning. Det finns företag som 

har till exempel underleverantörer som är inhyrda och som inte räknas med i kostnaderna. 

Många bolag inom produktion anställer in personal från andra företag utan att ta in det i 

personalkostnaderna. Hos tillverkning/industribranschen använder man nyckeltal såsom 

omsättning/anställd för att se hur man kan öka bilden av resultatet genom att öka 

omsättningen per anställd, vilket kan ske genom att till exempel avskeda fast personal och 

hyra in istället.  

10. Har Ni en kvalificerad gissning på hur mycket den genomsnittliga timlönen ligger för 

en nuvarande/framtida fast anställd i Ert bolag, med samma arbetsuppgifter som den 

inhyrda personen.  

 För en fast anställd ekonomiassistent ligger timlönen på ca 600 kr, som ger en månadslön på 

ungefär 25 000 kr. För de inhyrda controllers ligger timlönerna på 750 och 825 kr. En inhyrd 

controllers heltidslön skulle alltså ligga på 40-45 000 kr/månad.  

11. Finns det några bakomliggande kopplingar till varför ni hyr in istället för att anställa? 

Exempelvis arbetsrättsliga som LAS. 
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 Inhyrning är så klart enklare att hantera men vid långa lösningar måste man ta risken med 

LAS. Däremot finns det företag, speciellt inom produktion, som hyr in just för att slippa LAS. 

Det är ju även känt att många industriföretag avskedar fast anställda för at hyra in personal 

istället.  

12. Ligger faktiska beräkningar till grund för beslut att hyra in personal? 

 Nej. 

13. Tror ni att en dyrare lösning (vid antagandet att inhyrning är dyrare) kan bidra till 

större lönsamhet? 

Ja det tror jag.  
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5. Beräkningar – Löner 
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6. Årsredovisningar samt nyckeltal från Affärsdata 

Net Access 

BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod: 200901-200912 200801-200812 

Antal anställda: 17 15 

Omsättning (tkr): 77 766 73 314 
 

 

RESULTATRÄKNING [tkr] 

Bokslutsperiod: 200901-200912 200801-200812 

Omsättning: 77 766 73 314 

Löner och ersättningar: 5 940 5 932 

Res. f. avskrivningar: 2 842 3 645 

Avskrivningar: 235 184 

Res. e. avskrivningar: 2 607 3 461 

Finansiella intäkter: 187 74 

Finansiella kostnader: 85 286 

Res. e. finansnetto: 2 709 3 248 

Extraordinära intäkter: 0 0 

Extraordinära kostnader: 0 0 

Res. f. disp.: 2 709 3 248 

Boksluts. disp.: 590 861 

Skatter: 650 755 

ÅRETS RESULTAT: 1 469 1 633 
 

 

NYCKELTAL 

Bokslutsperiod: 200901-200912 

Omsättning/anställd (tkr): 4 574 

Arbetskraftskostnad/anställd (tkr): ≈ 349 (5.940/17) 

Arbetskraftskostnad i %: ≈ 0,076 ≈ 7,6% (.40/77.766) 
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7. Phonak 

BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bkslutsperiod: 200904-201003 200804-200903 

Antal anställda: 24 22 

Omsätning (tkr): 116 104 96 999 
 

 

RESULTATRÄKNING [tkr] 

Bokslutsperiod: 0904-201003 200804-200903 

Omsättning: 116 104 96 999 

öner och ersättningar: 12 074 9 960 

Res. f. avskrivningar: 6 409 9 896 

Avskrivningar: 535 563 

Res. e. avskrivningar: 5 874 9 333 

Finansiella intäkter: 66 381 

Finansiella kostnader: 7 108 

Res. e. finansnetto: 5 933 9 606 

Extraordinära intäkter: 0 0 

Extraordinära kostnader: 0 0 

Res. f. disp.: 5 933 9 606 

Boksluts. disp.: 1 397 -1 644 

Skatter: 1 244 3 120 

ÅRETS RESULTAT: 3 293 8 131 
 

 

NYCKELTAL 

Bokslutsperiod: 200904-201003 

Omsättning/anställd (tkr): 4 838 

Arbetskraftskostnad/anställd (tkr): ≈ 503 (12.074/24) 

Arbetskrtskostnad i %: ≈ 0,104 ≈ 10,4% (12.074116.104) 
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8. ESMA Försäljnings AB 

BOKSLUTSSAMMANFATTNING (AB) 

Bokslutsperio: 201001-20101 200901-200912 

Antal anställda: 38 40 

Omsättning (tkr): 241 583 160 021 
 

 

RESULTATRÄKNING (AB) [tkr] 

Bokslutperiod: 1001-201012 200901-200912 

Omsättning: 241 583 160 021 

Löner och ersättningar: 22 550 21 165 

Res. f. avskrivningar: 23 502 4 671 

Avskrivningar: 1 938 2 138 

Res. e. avskrivningar: 21 564 2 533 

Finansiella intäkter: 2 213 202 

Finansiella kostnader: 4 758 2 313 

Res. e. finansnetto: 19 019 422 

Extraordinära intäkter: 0 0 

Extraordinära kostnader: 0 0 

Res. f. disp.: 19 019 422 

Boksluts. disp.: 4 045 0 

Skatter: 2 991 0 

ÅRETS RESULTAT: 11 983 422 
 

 

NYCKELTAL (AB) 

Bokslutsperiod: 201001-201012 200901-200912 

Omsättning/anställd (tkr): 6 357 4 001 

Arbetskraftskostnad/anställd (tkr): ≈  593 (22.550/38) ≈ 529 (21.165/40) 

Arbetskrftskostnad i %: ≈ 0,093 ≈ 9,3% (22.550/241.583) ≈ 0,132 ≈ 13,2% (21.165/160.021) 
 

 



C-uppsats FEK C 

Inriktning: redovisning 

Författare: Ella Haldén och Marie Brodin 

Handledare: Ogi Chun och Cheick Wagué 
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9. SYSteam Shared Services AB 

BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

   

   

Boksltsperiod: 200901-200912 200801-200812   

Antal anställda: 48 46   

Omsätning (tkr): 34 325 35 259   
 

 

 

RESULTATRÄKNING [tkr] 

Bokslutsperiod 200901-200912 200801-200812   

Omsättning: 34 325 35 259   

Löner och ersättningar: 17 133 15 585   

Res. f. avskrivningar: -3 888 -5 269   

Avskrivningar: 1 262 1 324   

Res. e. avskrivningar: -5 150 -6 593   

Finansiella intäkter: 0 4   

Finansiella kostnader: 58 56   

Res. e. finansnetto: -5 208 -6 645   

Extraordinära intäkter: 0 0   

Extraordinära kostnader: 0 0   

Res. f. disp.: -5 208 -6 645   

Boksluts. disp.: -5 332 -6 826   

Skatter: 39 62   

ÅRETS RESULTAT: 85 119   
 

 

NYCKELTAL 

Bokslutsperiod: 200901-200912 

Omsättning/anställd (tkr): 715 

Arbetskraftskostnad/anställd (tkr): ≈ 357 (17.133/48) 

Arbetsraftskostnad i %:  ≈ 0,499 ≈ 50% (17.133/34.325) 
 

 

 

 

 


