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Titel: Extern hjälp - faktorer som påverkar rekrytering och bemanning av extern 

arbetskraft 
 
Problem: Vilka avgörande faktorer bidrar till att företag väljer att rekrytera arbetskraft 

själva eller utnyttja extern hjälp vid rekrytering och/eller bemanning? 
 Finns det skillnader i behovet av rekryterings- och bemanningstjänster 

beroende på vilken storlek företaget har? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka faktorer som påverkar små och 

medelstora företag att välja extern hjälp vid rekrytering och/eller 
bemanning. 

 
Metod: Författarna genomförde en kvantitativ och kvalitativ förstudie och med 

denna som utgångspunkt sammanställdes sekundärdata, ett urval av 
respondenter förekom samt att en intervjumall strukturerades. En 
provintervju genomfördes och intervjumallen reviderades en aning efter 
denna och sedan genomfördes den kvalitativa undersökningen. Primärdata 
sammanställdes efter detta vilket ledde fram till analys och till studiens 
slutsats.  

 
Slutsats: De mest signifikanta resultaten av studien är att de små företagen använder 

sig av bemanningsföretag i första hand då de ska rekrytera. De medelstora 
företagen sköter oftast rekryteringen själva men använder sig av eller 
planerar att använda sig av bemanningsföretag då det gäller bemanning. De 
specifika egenskaperna som var viktigast hos bemanningsföretagen var 
enligt studien: kompetens, lokal förankring och att företaget var 
branschspecialiserat. 
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Title: External help - factors that affects the recruit and temporary staffing of 

external labour. 
 
Problem: Which decisive factors contribute if the companies choose to recruit labour 

by their own or if the companies choose to use external help? 
 Is there any difference in the requirement of recruit services that depends on 

the size of the company? 
 
Purpose: The purpose of the study is to examine important factors that affect the 

choice of external help with recruiting and temporary staffing for small- and 
medium sized companies. 

 
Method: The authors made a qualitative and quantitative pre-study, the pre-study was 

the starting point and after that secondary data was put together, the authors 
choose respondents for the study and an interview material was structured. 
A test interview was made and the interview material was audit and after 
that the qualitative study was made. Primary data was put together and the 
result from that were the analyses and conclusions of the study. 

 
Conclusion: The most significant results of the study were that the small companies use 

temporary work agencies to make recruitments. The medium sized 
companies take care of the recruitment themselves in the most cases, but 
they already use or planning to use temporary work agencies for temporary 
staffing. The most important qualities for the temporary staffing company 
were according to the study: competence, local knowledge and specifik 
knowledge about the industry. 

 
Keywords: Staffing, recruit, external labour, competency, human resources, temporary 

employee, employment agency  
 



 

Definitionslista 
 

 

Bemanningstjänst – med det avser författarna en tjänst där företag hyr in tillfällig personal 

till verksamheten genom förmedling av ett bemanningsföretag 

 

Extern hjälp – med det avser författarna både bemannings- och rekryteringstjänster. 

 

HR-avdelning – en avdelning som ansvarar för företagets humankapital och personalfrågor.  

 

MDH – förkortning för Mälardalens Högskola 

 

Outsourcing – då ett företag låter ett annat företag sköta om olika arbetsuppgifter. 

 

Personbank – en databas/register över personer som har olika kompetens 

 

Rekryteringstjänst – med det avser författarna en tjänst där företag tar hjälp vid rekrytering 

av personal.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet kommer läsaren att få en bakgrundsbild av själva ämnet och 

problemet som studien handlar om. Bakgrunden ligger till grund för problemformuleringen 

och syftet.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Bemanningsbranschen har en lång historia som är över 100 år gammal i Sverige. Det hela 

började med att arbetslösa kvinnor försökte finna ett sätt att försörja sig. De sysselsatte sig 

med maskinskrivning och bokföringsarbeten i egna lokaler. På detta sätt kom de i kontakt 

med näringslivet och arbetsgivare som kunde erbjuda dem anställning. (Almega, Internetkälla 

1)  

 

Det första bemanningsföretaget som grundades i Sverige enligt dagens definition var 

Stenografservice som bildades 1953 i Stockholm. Kort därefter startades Snabbstenografen 

som kom att bli grunden för dagens Manpower och Proffice. Den huvudsakliga verksamheten 

bestod i att hyra ut kontorspersonal till företag för att lösa deras tillfälliga personalbehov. Via 

skrivbyråer och kontorsserviceföretag utvecklades dagens personaluthyrnings- och 

bemanningsföretag. (Manpower, Internetkälla 2) 

 

Bemanningsbranschen reglerades fram till 1992 av en arbetsförmedlingslag som kontrollerade 

uthyrning av arbetskraft och privat arbetsförmedling i förvärvssyfte. I början av 90-talet då 

behov av tillfällig arbetskraft inom näringslivet kraftigt ökade, avreglerades 

arbetsförmedlingslagen. Efter avregleringen skapades fri konkurrens mellan aktörerna inom 

denna bransch. (Almega, Internetkälla 1) 

 

Bemanningsföretagen hade fram till 2004 sin egen branschorganisation som hette SPUR 

(Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet). På senare år har SPUR gått ihop 

med Almega, en paraplyorganisation för tjänsteföretag, och bildat den nya 

branschorganisationen som heter Bemanningsföretagen. De har i uppgift att kontrollera 

bransch- och arbetsgivarfrågor för både stora och små företag som ingår i branschen (Almega, 

Internetkälla 1). Bemanningsbranschens verksamhet omfattar i dag bemanning, rekrytering, 

entreprenader och outsourcing. Den totala sysselsättningen förra året var cirka 55 000 
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personer i olika bemanningsföretag, så många anställda har branschen aldrig haft enligt 

organisationens förbundsdirektör Henrik Bäckström. (Affärsdatabasen, Internetkälla 3)  

 

1.1.1 Uppdragsgivande företaget 

 

Studien är baserad på uppdrag från ett bemanningsföretag vid namn Prime Office AB i 

Västerås. Företaget är ett bemanningsföretag som bildades 2001 när fyra företag vid namnen 

First Reserve, New Care, New Office samt Prime sammanslogs till ett. Prime har blivit 

varumärket för hela koncernen och har fyra kontor i Sverige. Dessa är belägna i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Västerås med huvudkontoret i Stockholm. År 2006 hade företaget en 

omsättning på drygt 60 Mkr och 600 anställda. (Prime, Internetkälla 4) 

 

Prime AB består av tre olika delar Prime Care, Prime Service och Prime Professional Övriga 

tjänster. Prime Care är den delen av Prime som tar hand om uppdrag inom vård och omsorg. 

Den omfattar tjänster som läkare, sjuksköterskor och personliga assistenter. Prime Service 

förmedlar enklare yrken inom logistik, lager, vaktmästeri och andra servicearbeten, det vill 

säga yrken utan krav för akademisk utbildning. Det finns även Prime Professional Övriga 

tjänster vilket är den största delen av Prime. De tar hand om yrken som innefattar ekonomi & 

finans, IT & teknik, kontor & administration samt försäljning och marknadsyrken. Med andra 

ord är det sådana yrken som oftast kräver någon typ av utbildning. (Prime, Internetkälla 4) 

 
 

 1.2 Problembakgrund 
 
Det råder idag stor konkurrens i bemanningsbranschen. Det är därför viktigt för de 

existerande aktörerna att på ett effektivt sätt bilda sig en uppfattning om hur potentiella 

klienter tänker inför valet av att hyra in kompetens eller rekryteringshjälp från olika 

bemanningsföretag. Om de konkurrerande aktörerna kan tillhandahålla information rörande 

hur och varför företag köper in tjänsterna från deras respektive kundsegment, kan de på ett 

mer produktivt sätt se till att deras tjänster blir tillängliga för sina kunder.  Med hjälp av bra 

analys och framtagen information, som troligtvis varierar mellan olika företag och deras 

branscher, kan studien förhoppningsvis ge fördel åt Prime. Det kan hjälpa företaget att på ett 

mer framgångsrikt sätt hitta nya kunder, utvecklas och vinna ytterligare marknadsandelar 

inom branschen samt stärka sin position på marknaden. 
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Framtagna rapporter visar att marknaden för bemanningsföretagen har ökat under 2007 med 

18%, vilket innebar att fler tjänster var tvungna att tillsättas och ytterligare expansion av 

marknadsandelar var möjlig (Affärsdatabasen, Internetkälla 5). Ökningen som har skett inom 

bemanningsmarknaden har till viss del kommit från nya företag som har valt att använda sig 

av bemanningsföretag. Hösten 2006 var andelen av företag som utnyttjade bemanningsföretag 

22,1%, andelen ökade under hösten 2007 till 23,8% (Andersson, 2007, s.54 & Israelsson, 

2006, s.55). Sysselsättningen ökade under denna period med 2,2% vilket innebär 97 000 

personer (SCB, Internetkälla 6). Framtidsprognoserna för 2008 visar att sysselsättningen 

kommer att bromsa in och troligen öka med runt 30 000 personer (Andersson, 2007, s.5).  

 

 1.3 Problemdiskussion 
 

Författarna anser att om de konkurrerande aktörerna inom branschen vill vara med och ta till 

sig av dessa ökningar, kan det vara lämpligt att ha information om hur företagen går tillväga 

när tjänsterna köps in. Detta för att företagen ska kunna agera vid upp och nedgång på 

marknaden. Genom att veta hur marknadsbehovet på extern arbetskraft ser ut, kan faktorer 

som avgör om ett företag använder sig av bemannings- och/eller rekryteringstjänster 

identifieras. 

 

Att hitta avgörande faktorer kan bidra till att förstå varför vissa företag väljer att ta till hjälp, 

samtidigt som andra avstår ifrån att lägga över sin rekrytering och bemanning på 

bemanningsföretag. Studien ska i slutändan kunna ge en överblick på faktorer som bidrar till 

att olika företag inom diverse branscher väljer och inte väljer att utföra dessa köp- och 

rekryteringsprocesser. Studiens analys och slutsatser kan komma att användas som stöd och 

underlag när Prime Office i Västerås skall marknadsföra sig för att bli mer 

konkurrenskraftiga. 

 

Författarna valde att skriva om extern hjälp då det tycks vara både ett intressant och ett 

aktuellt ämne. Att studera en bransch som växer så snabbt som det gör. Det är även intressant 

att se varför det är så många företag som väljer att använda sig av bemanningsföretag. 
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1.4 Problemformulering 
 
Vilka avgörande faktorer bidrar till att företag väljer att rekrytera arbetskraft själva eller 

utnyttja extern hjälp vid rekrytering och/eller bemanning? 

 

Finns det skillnader i behovet av rekryterings- och bemanningstjänster beroende på vilken 

storlek företaget har?  

 

1.5 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka faktorer som påverkar små och medelstora företag att 

välja extern hjälp vid rekrytering och/eller bemanning. 

 

 

1.6 Avgränsningar 
 
De företag som har legat till grund för studiens empiriska del, där intervjuerna är gjorda, 

består av små och medelstora företag. Där de små företagen är företag med mindre än 50 

anställda och de medelstora är företag med 50-500 personer anställda. Anledningen till att 

större företag inte ingått i studien är för att de inte är en stor målgrupp hos Prime. Samtliga 

valda företag är belägna inom Mälarregionen på grund av önskemål från uppdragsgivaren.  

 

1.7 Målgrupp 
 
Den här uppsatsen riktar sig i första hand till Prime Office AB i Västerås och i andra hand till 

personer som har intresse för denna bransch och skulle kunna ha nytta av arbetet. 
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1.8 Disposition 
 
Detta avsnitt ger läsaren en överblick av 

uppsatsens disposition och kapitel. Figur 1 

illustrerar studiens disposition. 

 

Kapitel 2 – Metod 

Kapitlet ska ge läsaren en förståelse för de valda 

undersökningsmetoderna samt hur författarna 

har gått tillväga i sin kritiska granskning. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

Här presenteras intressanta begrepp och 

gällande lagstiftningar som bygger upp 

uppsatsens referensram.  

 

Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel presenteras den primärdata som insamlats. 

 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel diskuterar författarna studiens referensram och empiri samt drar slutsatser som 

sedan presenteras i kapitel 6.  

 

Kapitel 6 – Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel presenteras slutsatserna som sedan återkopplas till studiens problemformulering 

och syfte. Här ges även förlag till vidare forskning. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för tillvägagångssättet utifrån de valda 

metoderna samt insamlat material, information och källor som ligger till grund för 

undersökningen och intervjun. Detta kapitel ska även visa hur studien har genomförts. Med 

detta kapitel ska läsaren få möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om studiens 

trovärdighet.  

 

 

 

 

Figur 2 illustrerar stegvis tillvägagångssättet med den kvantitativa och kvalitativa metoden 

som författarna har använt sig av. 



2 Metod 
 

 7 

2.1 Förstudie 
 
Inför studien samlades material från olika sekundärkällor bestående av litteratur inom detta 

ämne. Ytterligare information som vetenskapliga artiklar togs fram genom artikeldatabaser 

som Affärsdatabasen, Almega, referensdatabasen Libris och nyhetsartiklar från 

nyhetsportalen Dagens Industri. Vid användning av elektroniska sekundärkällor användes 

sökord som ”bemanningsbranschen”, ”bemanning”, ”hyra kompetens”, ”humankapital” och 

”temporary staffing”.  

 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 
 
Uppsatsens grunddata är uppbyggd av både kvantitativa och kvalitativa källor. Med 

kvantitativa (sekundärdata) menas källor i form av text, siffror, enkäter och statistik och med 

kvalitativa (primärdata) menas källor i form av ord, skrivna eller talade. (Backman, 1998, 

s.31)  

 

Artsberg (2005) förklarar i sin bok Redovisningsteori att den kvantitativa forskningsstrategin 

är baserad på sekundärkällor med forskarnas idéer, teorier och modeller. Genom denna 

forskningsmetod hämtas studiens slutsatser från teorier och praktiska forskningsmaterial. Den 

kvalitativa forskningsstrategin lägger istället en större vikt vid verbala ord och inte vid 

kvantifiering när det gäller insamlig och analys av data. Studiens slutsatser sammanställs då 

ifrån empiriska undersökningsmetoder. (Artsberg, 2005, s.31)  

 

Syftet med denna mix av kvalitativa och kvantitativa metoder som författarna har valt, är att 

försöka generera relevant och precis information som kan öka trovärdigheten i 

undersökningen. ”Den mest accepterade tillämpningen av kvalitativa metoder är i samband 

med en kvantitativ undersökning” och vice versa (Seymour, 1992, s.53). 
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2.2.1 Primärkällor 

 

För att få fram mer precis och individuell data valdes intervju som primär 

undersökningsmetod. När respondenterna talar fritt kan aktuell information insamlas 

samtidigt som möjligheten skapas för att kunna ifrågasätta det som sägs genom att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2002, s.127). En annan fördel med primärkällor kan vara att risken för 

feltolkning av information minskas, men däremot blir informationen en aning begränsad till 

respondentens svar och perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 2008, s.17). Kvalitativ 

undersökning kan även användas som ett värdefullt verktyg när studien ämnar till att 

kartlägga eller definiera en viss situation, ett problem eller att ta fram olika strategimodeller 

(Seymours, 1992, s.55). 

 

Materialet som skapade underlag för intervjuerna och dess frågeformulär samlades in genom 

möten och diskussioner med uppdragsgivaren, samt sekundärkällor i form av 

företagshemsidor och artiklar. Därefter bearbetades och värderades all data mellan författarna 

i form av en diskussion och slutligen sammanställdes ett frågeformulär. Vid sammanställning 

av frågeformuläret utnyttjades Seymours (1992) kvalitativa forskningsmetod. Processen går ut 

på att formulera de frågor som önskas, därefter noga tänka igenom deras innehåll och värden, 

granska frågornas formulering och begriplighet och slutligen strukturera upp dem. Frågorna 

ska struktureras på ett logiskt sätt för att undvika missförstånd och även för att få ett bättre 

resultat från själva intervjun (Seymours, 1992, s.55). 

 

2.2.2 Sekundärkällor 

 

Litteraturen som insamlades inför och under studiens gång lästes och diskuterades. De valda 

avsnitten analyserades och värderades för att kunna kategoriseras inom uppsatsens 

ämnesområde och kopplades till syftet. Genom litteraturen kunde idéer och begrepp arbetas 

fram vilket även skapade grunden för intervjumallen. Nyhetsartiklar kring företag och olika 

branscher togs fram genom artikeldatabaser, bland annat från MDH:s  biblioteksdatabaser. 

Rapporter, statistik och diverse sekundärdata hämtades från myndighets- och 

företagshemsidor. Alla framtagna teorier och begrepp som skapar uppsatsens teoretiska 

referensram kommer att presenteras utförligt i nästa kapitel. 
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2.3 Intervju – en kvalitativ undersökning 
 

Studiens primära data bestod av intervjuer med nyckelpersoner som VD, vice VD, ekonomi- 

och personalchefer inom de valda företagen. Författarna tog kontakt med representanter från 

de olika företagen via telefon och e-post och på så sätt bokades möten, där både respondenten 

och författarna medverka. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjumall (se bilaga 

1) där frågorna var allmänt formulerade vilket gav ett visst utrymme till uppföljningsfrågor. 

På så sätt blev intervjuerna semistrukturerade (se avsnitt 2.3.1) (Bryman, 2002, s.123). 

Anledningen till detta upplägg var att författarna ville att varje respondent skulle möta samma 

frågor, och på så vis säkerhetsställa att respondenternas svar skulle kunna sammanställas på 

ett jämförbart sätt. Den sista frågan i frågeformuläret skiljer sig från den semistrukturerade 

modellen. Den var istället konstruerad som en sluten fråga där respondenten fick välja bland 

några av de på förhand givna svarsalternativen (Christensen, 2001, s.103). Anledningen till 

detta var att se vilka specifika egenskaper företagen ansåg vara viktigast hos ett 

bemanningsföretag. 

 

Under intervjuns gång antecknades nyckelord, men för att inte gå miste om någon viktig 

information utfördes också en ljudinspelning. I de fall då ett möte inte var möjligt att anordna, 

intervjuade författarna respondenten genom telefon och även vid ett sådant möte registrerades 

intervjun på band. Bandinspelningar görs för att risken för feltolkningar skall minskas (Lantz, 

2007, s.97). 

 

2.3.1 Semistrukturerad intervju 

 
Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren i regel en lista på termer och frågor som ska 

behandlas under intervjun, ett så kallat frågeschema i form av en intervjuguide där frågornas 

ordningsföljd kan variera. Om en jämförelse görs mellan den semistrukturerade intervjun och 

den strukturerade så kan det sägas att den semistrukturerade intervjun har mer generellt 

utformade frågor. Samtidigt är frågorna till denna typ av intervju framställda på ett sådant sätt 

att intervjuaren även får en större möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Den strukturerade 

intervjun består av slutna eller förutbestämda frågor med fasta svarsalternativ, dessa frågor är 

också mer specifika jämfört med frågorna i den semistrukturerade intervjun. (Bryman, 2002 

s.123) 
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2.3.2 Urval av intervjurespondenter 

 

De utvalda företagen valdes utifrån författarnas egna kontakter samt förslag från Prime. När 

valen genomfördes togs ingen hänsyn till om företagen tidigare använt rekryterings- eller 

bemanningstjänster. Detta bidrog till att studien fick ett mer varierat svar och ett tydligare och 

bredare resultat kunde alstras. De valda respondenterna är nyckelpersoner inom företaget som 

har en bra inblick i hur företagets bemanning och personalekonomi fungerar, likväl företagets 

rekryteringsfrågor. Samtliga respondenter blev tillfrågade om de ville vara anonyma. Alla 

intervjuer förutom Uponor hölls på respektive företag, Intervjun med Uponor hölls genom 

telefon då det inte fans tillfälle att ordna ett personligt möte. 

 

Nedan följer ett schema för de företag som valts, personen som intervjuats, dennes befattning 

i företaget samt datum då intervjun genomfördes. 
 

Företag Verksamhet Kontaktperson Befattning Datum 

Aros Brand 
Försäljning av brand- och 
skyddsutrustning 

Håkan Redebrandt VD 2008-05-05 

Conrit 
Konstruktion och tillverkning av 
produkter inom mekanik, Verkstad 

Lars Berglund VD 2008-05-15 

Kinnarps Försäljning av kontorsinredning Ola Björklund VD 2008-04-28 

Provinsbanken Bank & Finans Jan-Erik Westerlund Bankchef 2008-04-29 

Snickarper Inköp och försäljning av dörrar Katarina Nilsson Platschef 2008-05-16 

Solid Park 
Försäljning samt drift och support 
av IT-relaterade tjänster/produkter 

Christer Berlin VD 2008-05-05 

TPC 
Tillverkning och försäljning av 
gjuteriprodukter 

Eva Hedman Personalchef  2008-05-07 

Uponor  
Tillverkning och försäljning av 
VVS-produkter 

Lennart Carlsson Personalchef  2008-05-06 

 

  Tabell 1, respondenter 
 

2.3.3 Provintervju 

 

Innan studiens officiella intervjuer genomfördes utfördes en provintervju per telefon. 

Anledningen till att utföra en provintervju var för att se om frågorna som blivit konstruerade 

till intervjuerna var tillräckliga och användbara eller om de behövdes omarbetas. Motivet 

bakom noga formulerade frågor var att kunna dra betydelsefulla slutsatser. Dessa slutsatser 

skulle sedan behandla och besvara studiens problemformulering och syfte. En annan 
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anledning till frågornas precision var för att intervjuerna skulle stå för en omfattande del av 

uppsatsens resultat. 

Innan provintervjun utfördes informerades respondenten i förväg om att det rörde sig om en 

provintervju, detta för att respondenten skulle komma med konstruktiv kritik gällande 

upplägg och innehåll av intervjun. Provintervjun gav författarna förutom en uppfattning av 

själva utförandet, även utrymme för konstruktion av nya frågor. Dessa skulle kunna bli 

aktuella och användbara under de övriga intervjuerna.  

 

Genom provintervjun1 fick författarna reda på att frågorna var bra och relevanta. 

Respondenten poängterade vikten med intervjuns första fem allmänna frågor. Syftet med dem 

var att kunna kategorisera företaget. Ytterligare konstruktiv kritik var att författarna skulle 

definiera branscherna mer noggrant gärna i en form av förutbestämda svarsalternativ.  

 

 2.3.4 Sammanställning av intervjuer 

 

För att de genomförda intervjuerna inte skulle bli misstolkade och förväxlade i ett senare 

stadium, i det läget där de skulle redovisas i empirin, sammanställde författarna det viktigaste 

som blev sagt direkt efter varje enskild intervju. Samtliga genomförda intervjuer var även 

registrerade på band så att analys och bearbetning av dem kunde ske i efterhand.  

 

För att göra det primära datamaterialet mer användbart och tillgänglig inför studiens analysdel 

genomfördes ett par bearbetningsmoment enligt modellen av Christensens (2001) kvalitativa 

analysprocess som framgår av figur 3.  

 

 
 

                                                 
1 Joakim Ekström, vice VD, Saabs Security Systems AB, 2008-04-15 
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2.4 Metod- och källkritik 
 

Vid genomförande av en intervjuundersökning finns det en risk för att få en intervjuareffekt. 

Det innebär att faktorer som exempelvis intervjuarens etnicitet, kön, ålder och sociala 

bakgrund kan påverka de svar som respondenterna lämnar. Det finns forskningsresultat som 

tyder på att olika faktorer och egenskaper som rör intervjuaren kan påverka respondenternas 

svar. (Bryman, 2002, s.144-146)  

 

Telefonintervju har en väsentlig nackdel i förhållande till personlig intervju. Under en 

telefonintervju finns inte möjlighet att läsa av respondentens kroppsspråk vilket kan ha en viss 

påverkan på det svar som ges. Andra nackdelar med telefonintervju är att intervjuaren inte 

kan använda sig av visuella hjälpmedel, som diagram, figur och foton. (Bryman, 2002, s.129) 

 

En allmän nackdel med primärdata är att de är generellt dyra och tidskrävande att samla in. 

Nackdelen med sekundärdata kan vara att datamaterialet är inaktuellt och dess klassindelning 

kan skilja sig ifrån studiens frågeställning och syfte (Christensen, 2001, s.102-105). Den 

litteratur som författarna använt sig av är främst svensk litteratur klassad inom studiens ämne. 

När det gäller kritik av valet av sekundärdata som gjorts kan sägas att författarna kunde ha 

använt sig av betydligt fler litteraturkällor om ämnet. Men på grund av uppsatsens tidsram var 

inte detta möjligt. 
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3 Referensram 
Ur sekundärkällorna byggs den teoretiska referensramen upp som senare kommer att ligga 

till grund för studiens analysmoment. Här presenteras intressanta och användbara begrepp 

och gällande lagstiftningar från diverse sekundärmaterial, kunskaper som redan finns inom 

ämnesområdet. 

 

3.1 Kompetens 
 

Kompetens är förmågan att utföra något, klara av en situation, lösa ett problem, genomföra 

något eller att uppnå ett resultat (Hansson, 2005, s.75). ”Kompetens beskriver vad 

medarbetare och företag kan göra men inte nödvändigtvis vad de gör” (Hansson, 2005, s.87).  

 

Begreppet kompetens som relateras till en person är uppbyggd av följande element:  

� Kunskap (veta vad) berör utbildning, kommunikation och informationsbyte.  

� Färdigheter (veta hur) handlar om förmågan att utföra handlingar.  

� Erfarenhet (veta varför) innebär att kunna överväga och förstå vad som är viktigt.  

� Värderingar och attityder (känna varför) gäller den sociala kompetensen som även 

finns inom organisationskulturen. 

� Nätverk (veta vem) är de relationer som personen bygger upp.  

När begreppet kompetens relateras till företag kan det betraktas som företagets 

kärnkompetens det vill säga det som präglar företaget och gör att den blir unik genom att 

skapa sig konkurrensfördelar. (Hansson, 2005, s.78-79) 

 

Behov av kompetens och tillfällig arbetskraft finns alltid inom näringslivet i många olika 

situationer. Några vanliga skäl till att företag hyr in tillfällig kompetens är, sjukdomsfall hos 

anställda, semesterperioder eller vid speciella projekt där professionell eller unik kompetens, 

som inte finns inom verksamheten, behövs. Oväntad efterfrågan på arbetskraft vid 

säsongshöjdpunkter (juletid, brådskande beställningar, stora evenemang) eller helt enkel brist 

på arbetskraft är andra orsaker till inhyrning av kompetens. (Schaefer, Internetkälla 8) 

 

Enligt Hansson (2005) kan kompetens skaffas, skapas, behållas, överföras och avvecklas på 

olika sätt. Det vanligaste sättet ett företag kan skaffa sig kompetens är genom rekrytering. 

Företaget kan även hyra in tillfällig kompetens genom bemanningsföretag eller outsourca en 

del av sina arbetsuppgifter till specialiserade företag inom just det området. Ytterligare 
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metoder att ta del av annan kompetens, kan ske genom köp av konsulttjänster eller genom en 

fusion av två eller flera företag. (Hansson, 2005, s.72) 

 

Kompetens kan även avvecklas, ett exempel kan vara då kompetensen inom verksamheten 

blir föråldrad och behöver avvecklas och ersättas med ny. Förutom detta kan det även bero på 

situationer där förhållandet mellan personalens kompetens och företagets behov går i otakt. 

Då behövs det även en reform av företagets kompetensbehov. En annan avvecklingssituation 

uppstår då företaget av olika anledningar blir tvunget att skära ner på sin verksamhet. Några 

skäl till det kan vara på grund av misslyckande på marknaden eller bristande 

konkurrensfördelar. I en sådan situation behöver företaget avveckla kompetens för att kunna 

återhämta sig och leva vidare. (Hansson, 2005, s.73-74) 

 

3.2 Humankapital 
 
De senaste decennierna har utvecklingen gått allt mer från industriföretag till 

kunskapsföretag. Detta har också gjort att tillgångar som inte syns i redovisningen blivit allt 

viktigare. En av dessa viktiga tillgångar är personalen som också kan benämnas som 

humankapital eller human resources. (Eklund & Jonsson, 2004, s.1) 

 

Humankapital är alltså ett begrepp som knyter samman människor och organisationer. 

Bolman (2005) hävdar i sin teori om humankapital att människor och organisationer behöver 

varandra. Organisationer behöver nya idéer, energi, kunskaper och färdigheter och i utbyte 

behöver människor lön och möjligheter för att utvecklas och göra karriär. Organisationens 

mänskliga kapital ligger i dess personal, deras utbildning, färdigheter och kompetens. 

(Bolman, 2005, s.151) 

 

I takt med att produkter, marknader och organisationer blir allt mer komplexa och större ökar 

samtidigt värdet samt behovet på människors kunskaper och färdigheter (Bolman, 2005, s. 

183). Humankapitalet är således en av organisationens viktigaste tillgångar, dess framgång 

beror till stor del på de anställdas kunskaper och förmågor. Det är den utbildade arbetsstyrkan 

och deras kompetens som bidrar till att organisationen blir allt mer konkurrenskraftigt i sin 

bransch. (Jones, 2004, s.302)  
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En outbildad arbetsstyrka kan skada organisationen på flera olika sätt. Skador och 

värdeminskning av organisationen kan ske genom t.ex. låg och ojämn produktkvalitet, dålig 

kundservice, kostsamma misstag vid brist på kunskap och liknande faktorer. Bolman (2005) 

hävdar att det är lätt att mäta kostnader för utbildning och fortbildning av personal, men det är 

betydligt svårare att mäta och uppskatta resultatet av investeringen, på lång sikt. Att fortbilda 

eller utbilda korttidsanställda eller personal som jobbar på ackord (provision), anses enligt 

framtagna rapporter, vilket Bolman (2005) framhåller, att vara i högre grad olönsamma. Trots 

det finns fortfarande organisationer som har rapporterat att de erhållit bra avkastning på de 

pengar de investerat i utbildning av personalen. (Bolman, 2005, s.178-183) 

 

Bolman (2005) presenterar även en teori om organisationers val och värdering av kompetens 

och kostnader. Han menar att organisationer måste göra klart för sig själva om vad det är 

deras verksamhet vill syssla med och fokusera på. Strävar organisationen efter en högre 

kompetensnivå, genom att anställa de bästa och kontinuerligt fortbilda personalen, eller efter 

låga kostnader, genom att anställa billig arbetskraft? Skall organisationen sträva efter 

flexibilitet och anpassningsförmåga, genom en nedskärning, outsourcing och 

deltidsanställning av personalstyrkan? Eller ska den sträva efter engagemang och lojalitet, 

genom att bygga upp en varaktig relation med de anställda? Bolman (2005) vill framhäva att 

då organisationer försöker sträva efter flexibilitet, kompetens och kostnadsbesparing 

samtidigt, skapas ett allt mer irriterande och svårlöst dilemma för organisationen och deras 

strategival. (Bolman, 2005, s.165) 

 

Nedskärning av personalstyrkan genom att avveckla en del av det humana kapitalet är en 

metod för att göra organisationen mer effektiv och lönsam. Nedskärning blir lönsamt då ny 

teknologi kombineras med bra ledarskap som resulterar i en ökad produktivitet och gör det 

möjligt för färre människor att göra mer. Studier och rapporter visar att fördelen med en 

mindre och flexibel arbetsstyrka är: lägre kostnader, högre effektivitet och en bättre förmåga 

att anpassa sig efter konjunktursvängningar. Strategin att skära ned personalstyrka och 

investera i datoriserad utrustning ger bäst resultat och avkastning framförallt inom 

tillverkningsindustrin. (Bolman, 2005, s.165-166) 

 

Beroende på organisationens verksamhet kan utnyttjandet av humankapital och kompetens 

beaktas och värderas. Organisationer behöver människor och människor behöver 

organisationer. Det är förhållandet mellan människor och organisationen samt graden av 
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behovet av det humana kapitalet som utgör en organisations form och verksamhet. En del 

organisationer kan få en högre avkastning genom att investera i människor och andra genom 

att investera i maskiner. När passformen är god tjänar båda parterna på det. Människorna får 

en meningsfull och tillfredställande sysselsättning och organisationen får den kompetens och 

energi som krävs för måluppfyllelse.  (Bolman, 2005, s.171-174) 

 

3.3 Konjunkturteori 
 

Konjunktur är en trend som visar hur mycket en stat producerar. Denna trend har en tendens 

att röra sig upp och ner i cykler. Dessa cykler kallas för hög- och lågkonjunktur.  Hög- och 

lågkonjunktur beror av hur samhällets produktion ser ut. Produktionen påverkas av många 

olika faktorer som exempelvis priser i samhället, förändringar i investeringar, inflation och 

hur konsumenternas förtroende för ekonomin förhåller sig. När till exempel priset på råvaror 

sjunker blir insatsvarorna billigare för företagen. De kan då producera mer och sälja flera 

enheter. När företagens försäljning ökar får de in högre intäkter. Personalen får högre 

inkomst, kan spendera mer och konsumtionen ökar. Detta leder till att välfärden i samhället 

ökar.  Även arbetslöshet är en faktor som påverkas av produktionen, och det i sig påverkas av 

konjunkturen. Det finns ett förhållande mellan produktionen och antalet arbetslösa i ett land.  

I högkonjunktur där produktionen är hög minskar arbetslösheten då företagen behöver mer 

arbetskraft.  Men när konjunkturen är på väg ner mot en lågkonjunktur ökar istället 

arbetslösheten då efterfrågan på arbetskraft inte blir lika hög. (Blanchard, 2005, s.118-122, 

160) 

 

3.4 Lagstiftningar 
 
Förutom det humana kapitalet inom organisationen finns det regelverk som styr och 

formaliserar handlingar och organisationer. Nedan redogörs ett par betydelsefulla faktorer: 

 

3.4.1 Rekrytering 

 

Vid rekrytering av ny personal har arbetsgivaren rätt att välja vilken person den vill, så länge 

arbetsgivaren följer eventuella kollektivavtal som kan finnas i den branschen. Det kan finnas 

andra skäl som också gör att valet inte är lika fritt. Detta kan vara att den nyanställde 
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eventuellt måste ha en viss typ av behörighet. Arbetsgivaren får givetvis inte diskriminera 

utan måste följa diskrimineringslagen och jämställdhetslagen. (Broberg, 2005, s.12-15) 

 

3.4.2 Lagen om Anställningsskydd (LAS)  

 

Anställningsskyddet gäller både hel- och deltidsanställningar, även om det bara är som 

extrajobb, vikariat eller provanställning. Till och med om det gäller arbete för ett svenskt 

företag i annat land än Sverige. Skyddet gäller dock inte om arbetsgivaren väljer att hyra in 

personal eller att anlita andra entreprenörer, då har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge den 

personen de förmånerna.  

 

3.4.3 Tidsbegränsad anställning 

 
Bland företag finns det dem som använder sig av tidsbegränsade anställningar, så som 

säsongsanställning och projektanställning. För att få anställa någon tidsbegränsat måste det 

tydligt visas i kontraktet under vilken specifik tid det gäller. Det måste även finnas en 

motiverad anledning till varför anställningen är tidsbegränsad, detta enligt LAS. Dock finns 

det många kollektivavtal som ej tillåter tidsbegränsade anställningar. Andra kollektivavtal 

som tillåter tidsbegränsade anställningar är mer generösa mot den anställde, i förhållande till 

en anställd utan kollektivavtal. (Broberg, 2005, s.39-40) 

 

3.4.4 Uppsägningstid 

 

Enligt LAS måste en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Orsaker som 

arbetsbrist, personliga skäl och pension är några exempel. Att arbetstagaren inte utfört sitt 

arbete tillräckligt effektivt kan vara grund för uppsägning. Det skulle då vara uppsägning på 

grund av att arbetstagaren brutit mot eller misslyckats att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Om 

detta skulle vara grunden för uppsägning så ingår det också i LAS som personliga skäl. Det är 

dock komplicerat att säga upp någon på grund av personliga skäl, i allmänhet krävs det att 

arbetstagaren har brutit mot eller inte klarat av att uppfylla en avtalsförpliktelse som är av 

intresse för arbetsgivaren och som arbetstagaren har varit medveten om. Om arbetsgivarens 
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uppsägning på grund av personliga skäl saknar grund så skall uppsägningen förklaras som 

ogiltig om arbetstagaren yrkar på det (Agell & Malmström, 2006, s.321-322) 

 

Om en anställd har fast anställning gäller alltid LAS om den inte har ett kollektivavtal. Enligt 

LAS är uppsägningstiden samma för alla oberoende av ålder. 1 månad gäller vid anställning 

kortare än 2 år, 2 mån vid 2-4 år, 3 mån vid 4-6 år osv. dock ej längre än 6 månader, det gäller 

vid anställning över 10 år.  Vid de flesta kollektivavtal, till skillnad från LAS, påverkar även 

åldern längden på uppsägningstiden. Under uppsägningstiden har den anställde alla de 

förmåner som den har haft under anställningen. (Broberg, 2005, s.339-340)  

Exempel på ett kollektivavtal vid fast anställning: 

 

Anställningstid Ålder hos den anställde 

              < 25 år 25 år 30 år  35 år  40 år  45 år 

< 6 månader 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 

6 månader-6 år 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 

6-9 år 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 5 mån 6 mån 

9-12 år   3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 6 mån 
 

                Tabell 2, kollektivavtal vid fast anställning, källa: Broberg, 2005 s.340 
 

 

3.4.5 Sjuklön 

 

Om en anställd blir sjuk har den rätt till sjuklön från arbetsgivare, detta enligt lagen om 

sjuklön. Den första dagen den anställde är sjuk fungerar som en karensdag där den anställde ej 

får någon sjuklön. Efter första dagen får den anställde 80% av totala lönen som betalas av 

arbetsgivaren. Om en anställd är sjuk längre än 13 dagar, den 14:e dagen övertar 

försäkringskassan utbetalningen. Men efter en ändring i lagen om sjuklön 2005 så betalar 

arbetsgivaren 15% av försäkringskassans utbetalning. Som en kompensation till arbetsgivarna 

har arbetsgivaravgiften sänkts med 0,24 %. (Broberg, 2005, s.185-186) 

 
Om en person är anställd av ett bemanningsföretag så faller sjuklönesskyldigheten på 

bemanningsföretaget. Detta innebär att företag som utnyttjar extern hjälp slipper den 

kostnaden.  (SPUR, Internetkälla 9) 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra en sammanfattning av respektive intervju som 

har utförts. Sammanställningen kommer att stå till grund för analysen i kapitel 5 där teori och 

empiri jämförs och analyseras. 

 
För att begripa följande sammandrag av varje intervju rekommenderas att läsaren granskar 

intervjumallen (se bilaga 1) innan vidare läsning. Det kan hjälpa till att få en bättre förståelse 

för svarens struktur och sammanfattningens uppbyggnad.  

 

4.1 Aros Brand AB
2
 

 
Intervjun genomfördes med Håkan Redebrandt som är VD och grundare av Aros Brand. 

Företaget grundades 1974 som en enskild firma och 1990 blev företaget aktiebolag. 

Verksamheten består idag av försäljning av förebyggande brandskydd. Det är ett litet företag 

med totalt 8 anställda i Västerås och 1 anställd i Avesta. 

  

Företaget har tidigare, för ungefär 5 år sedan, utnyttjat ett bemanningsföretag då de behövde 

kontorspersonal. Anledningen var att de ville prova konsulttjänsten och se om det var en bra 

lösning. De anser inte att bemanningstjänster påverkar lönsamheten nämnvärt negativt, då det 

går att avbryta tjänsten samt att timlönen ej är orimligt stor. Den nackdel som företaget ser 

med bemanningstjänster, är risken för att den utvalda personalen inte passar in i 

verksamheten.  

 

I framtiden planerar företaget att använda sig av bemanningsföretag för att hyra in en tjänst 

vilket möjligen senare kan omvandlas till en fast anställning. För att hitta en lämplig person 

till den framtida tjänsten har företaget tänkt sig att utnyttja Internet för att hitta rätt 

bemanningsföretag och därigenom rätt person för tjänsten. En viktig faktor som spelar roll vid 

valet av bemanningsföretag för Aros Brand, är om bemanningsföretaget är känt vilket ger en 

känsla av trygghet. 

 
                                                 
2 Håkan Redebrandt, VD, Aros Brand AB, 2008-05-05 
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4.2 Inredningshuset Kinnarps Mälardalen AB
3
 

 
Intervjun genomfördes med företagets VD Ola Björklund. Kinnarps grundades 1976 och 

driver försäljning av kontorsinredning. Det är ett litet företag med totalt 18 anställda, 11 i 

Västerås och 7 i Eskilstuna. 

 

Företaget har tidigare använt sig av bemanningsföretag i rekryteringssyfte, då det fanns behov 

av en säljare. Anledningen till att de tog hjälp med rekryteringen var att de ville få en trygghet 

i att just rätt person skulle bli rekryterad till tjänsten. Därför sökte de professionell hjälp via 

företag som har rätt resurser och kunskaper kring rekrytering. 

 

Den primära fördelen som Kinnarps såg med rekryteringstjänster var att mycket tid sparas. 

Tid som går åt till annonsering, intervju och värdering kan istället läggas över på något annat i 

verksamheten. Tryggheten var den andra fördelen som de nämnde. De ansåg att företag som 

professionellt sysslar med rekrytering och bemanning på heltid medför en trygghet i 

rekryteringsprocessen i och med att rätt person ska bli vald. Fel val medför dyra kostnader. 

”Det är lätt att anställa men det är inte lika lätt att rätta till det när det blir fel”. Det är just 

den tryggheten med rekryteringstjänsten Kinnarps ser hos bemanningsföretagen. Enda 

nackdelen de såg med rekryteringen var att den medför kostnader. 

 

I framtiden har Kinnarps tänkt sig att utnyttja bemanningstjänster. Anledningen till det är att 

en anställd måste bli tillfälligt ersatt då denne måste gå på föräldraledighet. De poängterade 

att det finns stor chans, för den tillfälligt inhyrda konsulten, med en vidare anställning om 

personen presterar ett bra jobb. 

 

Vid tidigare rekrytering då Kinnarps hade tagit hjälp av ett bemanningsföretag, vilket de 

kände till och även hade haft kontakt med tidigare, bestämdes ett möte för att talas vid och 

diskutera om tjänsten och priset. I fortsättningen kommer företaget beroende på tjänsten, 

säljare eller administrativ personal, i första hand söka bland egna kontakter. I andra hand 

kommer de att via Internet söka upp bemanningsföretag som kan tänkas utföra rekryteringen 

på bästa sätt. ”Det beror på vilken typ av tjänst man söker” påpekar respondenten. 

 

                                                 
3 Ola Björklund, VD, Inredningshuset Kinnarps Mälardalen AB, 2008-04-28 
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Om det blir tillfälle att välja ett bemanningsföretag anser Kinnarps att varumärket spelar en 

stor roll, men även en referens kan likaväl betraktas som ett känt och starkt varumärke. 

Viktigt enligt dem är dock att företaget inte är allt för stort, då de anser att de kan bli en i 

mängden av alla kunder. Ett bemanningsföretag som är lagom stort gör att en personlig 

kontakt är lättare att etablera. De har även uppfattningen om att deras krav, mål och 

förhandling då kommer att behandlas på ett bättre sätt.   

 

4.3 Västmanlands Provinsbank
4
 

 

Intervjun genomfördes med bankchefen Jan-Erik Westlund. Västmanlands Provinsbank är en 

del av Den Danske Bank koncernen och grundades 2002 i Västerås. Företaget är verksamt 

inom bank och finans och har 14 anställda i Västerås.  

 

Provinsbanken har tidigare inte behövt använda sig av vare sig bemannings- eller 

rekryteringstjänster. Eftersom banken har en stabil efterfrågan på sina tjänster har de inte 

behövt extra hjälp tidigare och företaget har varit exakt samma personalstyrka som de var då 

kontoret startade 2002. I framtiden kan de dock tänka sig att använda extern hjälp genom att 

bemanna kassan med en timanställd under vissa tider, vid raster och lunchtider eller inför en 

möjlig expansion av verksamheten. 

 

Fördelen som företaget kan se med rekryteringstjänster är att det sparas mycket tid. 

Bemanningsföretagen tillhandahåller även vanligtvis en bra ”personbank” med kompetenser 

vilket ger ett bra urval inför tjänster och anställningar som efterfrågas.  

 

Provinsbanken bemannades genom en stor annonsering 2002 då kontoret startade. Den 

personliga kretsen och kontakterna hade även avgörande betydelse vid bemanningen. 

Förutom dessa tillvägagångssätt kan företaget tänka sig att genom personliga kontakter söka 

upp utvalda bemanningsföretag för att vidare genom dem hyra in den efterfrågade 

kompetensen.  

 

Storleken och varumärket på bemanningsföretaget, som eventuellt kan komma att utnyttjas i 

framtiden, har ingen specifik påverkan på valet. Vid val av flera olika bemanningsföretag 

skulle möten anordnas och erbjudanden diskuteras. Faktorer som avgör vilket företag banken 

                                                 
4 Jan-Erik Westlund, Bankchef, Västmanlands Provinsbank, 2008-04-29 
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väljer är baserad på både priset och relationen, handlingssättet de blir bemötta och 

omhändertagna. 

 

4.4 Solid Park Västerås AB
5
 

 

Kontaktperson hos Solid Park var företagets VD, Christer Berlin. Företaget grundades 2000 

och verksamheten i Västerås startade 2005.  Solid Park är ett litet företag verksamma inom 

IT. De utvecklar och erbjuder effektiva och driftsäkra IT-infrastrukturlösningar till olika 

företag. Företaget säljer även licenserade IT-produkter. Solid Park har 15 anställda på 

Västerås kontoret och totalt 70 anställda över hela Sverige. 

 

Solid Park har tidigare inte använt sig av bemanningsföretag, dock har de tagit hjälp vid 

rekrytering. Anledningen till att de valde att ta till sig rekryteringshjälp var att verkligen 

kunna få rätt person anställd till jobbet. Själva kontakten med bemanningsföretaget gick till så 

att de lämnade in en kravprofil till bemanningsföretaget och därefter fick förslag på en person 

som stämde in med vad de hade sökt.  

 

Det är främst vid ekonomi och administrativa tjänster som företaget tar hjälp inför 

rekryteringsprocessen, då detta betraktas mer lönsamt för företaget än att utföra det själv. När 

det gäller rekrytering av andra tjänster som ligger inom företagets kärnkompetens, sköter 

företaget det internt genom egna kontakter som de skaffat sig inom branschen. 

 

Den främsta anledningen till att använda ett bemanningsföretag vid rekrytering, bortsett från 

att de får fram rätt personer till tjänsterna, är att Solid Parks själva slipper spendera mycket tid 

till att leta fram dessa personer. Ytterligare fördelar är att de får en bra flexibilitet i urvalet då 

de kan säga ja och nej till de olika personerna som bemanningsföretaget föreslår. Den enda 

nackdel och risk de ser är den kostnad som tjänsten medför. Solidpark anser sig själva kunna 

ha en övertro vad gäller rekryteringskunskaper och att hitta rätt person till jobbet. Om en 

felrekrytering sker kan det bidra till stora kostnader. 

 

I framtiden kommer de att använda rekryteringshjälp om det blir läge för att göra en ny 

anställning. Vid valet av ett bemanningsföretag sker först en sökning på Internet. Utöver det 
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söker de referenser inom kontaktkretsen. Det som fäller avgörandet för vilket 

bemanningsföretag de skall välja är vilka referenser som de fått, men även att 

bemanningsföretaget har ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke ger känslan av trygghet. 

När företaget har valts är det viktigt att de får en bra relation till kontaktpersonen. 

 

4.5 Uponor AB
6
 

 
Intervjun genomfördes med Lennart Carlsson personalchef på Uponor. Företaget grundades 

redan år 1620 och hette då Virsbo Bruk, 1982 blev företaget uppköpt av Uponor och har idag 

450 anställda i Kungsör, Virsbo och Västerås. Verksamheten består av produktion och 

försäljning av VVS-applikationer till byggnadsindustrin. 

 

Hittills har företaget använt bemanningsföretag i liten omfattning och då endast vid 

bemanning och inte vid rekrytering. Rekryteringen sköts istället internt då detta ansågs vara 

mest kostnadseffektivt. Bemanning har tidigare använts inom företagets produktionsavdelning 

där de senare ansåg att det var lönsamt. Trots att bemanningen medför en kostnadsökning på 

kort sikt, i form av högre lönekostnader, kommer det på lång sikt bli mer lönsamt anser 

företaget.  

 

I framtiden kan företaget tänka sig hyra in personal då det uppstår toppar i produktionen, att 

själv ha korta anställningar är ej tillåtet enligt gällande lagstiftning. Uponor ser inga risker 

med att hyra in personal om det gäller vid arbetstoppar och för enklare arbeten. Med dagens 

lagstiftning anser företaget att det är mest kostnadseffektivt att använda sig av 

bemanningsföretag vid arbetstoppar. 

 

När det gäller anlitande av bemanningsföretag kontaktar Uponor flera aktörer samtidigt, via 

egna referenser, som sedan får lämna offert på det sökta uppdraget och utifrån detta fattas ett 

beslut. Vid val av bemanningsföretagen anser företaget att ett välkänt bemanningsföretag 

skapar trygghet och ger en kvalitetsgaranti.  

 
                                                                                                                                                         
5 Christer Berlin, VD, Solid Park AB, 2008-05-05 
6 Lennart Carlsson, Personalchef, Uponor AB, 2008-05-06 
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4.6 TPC Components AB
7
 

 
Intervjun genomfördes med Eva Hedman personalchef på TPC. Företaget grundades år 1948 

och har idag 198 anställda. Kärnverksamheten består av precisionsgjuteri till bil- och 

livsmedelsindustrin.  

 

Företaget har tidigare använt sig av två olika bemanningsföretag som tillfälliga lösningar i 

produktionen, då det fanns behov av extra arbetskraft. Anledningen till att just en extern 

bemanningstjänst utnyttjades var att det gav flexibilitet till företaget. Förutom det sker 

rekrytering internt då detta anses mer kostnadseffektivt.  

 

I framtiden planerar TPC att i första hand ha en egen grundbemanning som klarar av 

grundproduktionen, och i andra hand använda sig av bemanningstjänster för att klara av 

toppar i produktionen. Det är vanligtvis vid högkonjunktur eller vid större inkommande ordrar 

då dessa produktionstoppar uppstår. 

 

En fördel som företaget ser med bemanningstjänster är att när hjälpen inte längre behövs 

slipper de uppsägningskostnaden vilket en vanlig anställning hade medfört. Som nackdelar 

kan nämnas att den delen av personalen som är inhyrd riskerar att känna utanförskap. Synen 

på inhyrd personal har dock blivit mer och mer accepterad på arbetsplatsen. Ytterligare risker 

kan vara att de inhyrda ej är bra på arbetsuppgifterna, dock kan de ersättas. TPC betraktar 

bemanningstjänsten som dyr på kort sikt, men på lång sikt anses den bli lönsam. 

 

När företaget väljer bemanningsföretag är det viktigt att de har kollektivavtal som ger den 

anställde rättvisa villkor. Det är även viktigt med en god relation till bemanningsföretaget då 

det skapar en känsla av trygghet. Personalchefen blir regelbundet kontaktad av olika 

bemanningsföretag, det och andra referenser avgör vilket bemanningsföretag som skall väljas. 

 

                                                 
7 Eva Hedman, Personalchef, TPC Components AB, 2008-05-07 
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4.7 Conrit AB
8
 

 
Intervjun genomfördes med Lars Berglund som är delägare och VD på Conrit. Företaget 

grundades år 1973 och har i dagsläget 25 anställda och betraktas av VD:n som ett litet till 

medelstort företag. Conrit är verksamma inom verkstadsindustrin där de sysslar med 

konstruktion och mekanisk tillverkning av legoprodukter till storföretag inom 

verkstadsindustrin. 

 

Företaget har ännu inte använt sig av bemanningsföretag till vare sig rekrytering eller 

bemanning, dock i framtiden ser det ut som att de kommer att använda sig av 

rekryteringstjänster, då det råder brist på arbetskraft till de aktuella tjänsterna i nuläget. 

Lönsamheten med att använda rekryteringstjänster ser företaget i form av tidsbesparing. 

 

De fördelar som företaget ser med att använda extern hjälp vid rekrytering är att de får 

tillgång till bemanningsföretagens stora och rikstäckande kontaktnät. På så sätt slipper de 

offra tid på rekryteringen. Nackdelarna som företaget ser är den högre initiala kostnaden. När 

det gäller risker med rekryteringstjänsterna påpekade företaget att de nästan alltid måste 

internutbilda den nyanställde oavsett vilken erfarenhet denne har, detta på grund av företagets 

specifika verksamhet.  

 
Conrit föredrar att använda sig av kända bemanningsföretag då namnet och ryktet betyder 

mycket och ger en viss känsla av trygghet. Mestadels söker de bland egna kontakter efter bra 

bemanningsföretag eller kvalificerade kandidater. Bemanningsföretagen har många gånger 

presenterat sig först, de hör av sig kontinuerligt och stämmer av och kontroller hur företagets 

behov av extern hjälp ser ut.   

 

Företaget anser att det är mest kostnadseffektivt att sköta rekryteringen internt om den 

möjligheten finns. 

 
                                                 
8 Lars Berglund, VD, Conrit AB, 2008-05-15 
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4.8 Snickarper AB
9
 

 
En intervju utfördes med Katarina Nilsson som är platschef på kontoret i Västerås. Bolaget 

grundades år 1996 och bytte namn den 3 mars 2008 från Diplomatdörrar till Snickarper. 

Företaget säljer dörrar för både utomhus- och inomhusbruk. Kontoret i Västerås håller främst 

på med lager och logistik och fungerar som en logistikcenter. De har 25 anställda i Västerås 

och ytterligare 9 anställda i Jönköping där huvudkontoret är beläget.   

 

Företaget utnyttjar för tillfället bemanningstjänster främst för att bemanna verksamhetens 

olika delar vid behov som uppstår. Senast behövdes en person för en tjänst som receptionist. 

Anledningen till att de använder bemanningsföretag är att de har varit med om en 

omorganisation som fortfarande pågår. De ansåg att receptionisttjänsten som tidigare ej fanns 

blev nödvändig. Företaget var inte övertygat om att tjänsten skulle komma att behövas i 

framtiden, därav utnyttjades bemanningstjänsten. Under sommaren kommer bemanningstjänst 

att användas för vikariat till olika tjänster inom företaget. Företaget har vid olika tillfällen 

använt sig av diverse bemanningsföretag, det i samband med behovet av ny personal. 

 

Under intervjun framkom det att företaget tycker bemanningstjänster är dyrt, dock anser 

företaget att det finns fördelar vilka väger upp för de extra kostnaderna som uppkommer. En 

primär fördel är att tid sparas när arbetet läggs ut på bemanningsföretag. Vidare blir inte 

företaget bundet till personen på det sätt som en vanlig anställning hade medfört. Företaget 

slipper även uppsägningskostnader. Det handlar även om att de snabbt kan avveckla tjänsten 

om den ej längre betraktas som nödvändig. En risk som företaget ser med bemanning är att 

den inhyrde kan hamna i ett utanförskap gentemot de övriga personalen. 

 

I framtiden kommer företaget att fortsätta använda bemanningstjänster. Om det blir 

nödvändigt kommer de även att utnyttja rekryteringstjänster som bemanningsföretagen 

tillhandahåller. Rent kostnadseffektivt anser företaget att det bli billigare att sköta rekrytering 

själv. Storleken och varumärket på bemanningsföretaget har ingen betydelse för vilket företag 

de väljer att samarbeta med. Det viktigaste är att en god relation etableras och på så sätt 

erhålls tillit till kontaktpersonen hos det valda bemanningsföretaget.  

  

                                                 
9 Katarina Nilsson, Platschef, Snickarper AB, 2008-05-16 
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4.9 Flervalsalternativ 
 

Som en sista fråga i intervjun konstruerade författarna en fråga med flervalsalternativ där 

respondenterna fick, bland flera olika konstruerade svar, välja de tre viktigaste egenskaperna 

de såg hos ett bemanningsföretag. Att välja ut endast en egenskap som var viktigast av de 

olika svarsalternativen ansågs väldigt svårt för respondenterna. Anledning till detta var att 

egenskaperna var alla betydelsefulla. För att hitta ett bemanningsföretag som tillfredställde 

dem, ville respondenterna ha en kombination av de olika egenskaperna.   

 

Nedan presenteras en tabell över resultatet och respondenternas tre val, vilket framkom av de 

8 genomförda intervjuerna (se bilaga 1, fråga 21): 

 

        
Ett ekonomiskt 
billigt alternativ 

Ett känt  
varumärke Ett lokalt BF 

Ett bransch- 
specialiserat BF 

Storleken  
på BF 

Kompetensen hos den 
anlitade konsulten 

Aros Brand x   x     x 

Kinnarps   x x     x 

Provinsbanken x     x   x 

Solid Park   x x     x 

Uponor x   x     x 

TPC     x x   x 

Conrit     x x   x 

Snickarper     x x   x 
 

Tabell 3, Resultat av flervalsalternativ, källa: egen bearbetning 

BF = Bemanningsföretag 

 

De tre mest valda egenskaperna blev följande:  

4.9.1 Kompetensen hos den anlitade konsulten 

 

Vad som ansågs absolut viktigast hos alla företagen var att kompetensen hos den person som 

blir inhyrd av dem skulle vara god. Inga av företagen gav särskilt långa förklaringar om varför 

mer än att det är viktigt att få tag i bra kompetent personal. Vad som framkom från ett fåtal 

företag, var inte bara att personen i sig skulle ha god kompetens i arbetsområdet, utan även ha 

en god social kompetens.  
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4.9.2 Lokalt bemanningsföretag 

 

Att anlita ett lokalt förankrat bemanningsföretag var enligt nästan alla företag viktigt. Det vill 

säg då ett bemanningsföretag har kontoret på samma ort som företaget. Vad som framkom är 

att genom att samarbeta med ett lokalt företag kunde företagen få en bättre och närmare 

relation till bemanningsföretaget. En god relation spelar en stor roll enligt alla företag då det 

skapar en trygghet till bemanningsföretaget och deras tjänster. Många av de tillfrågade ansåg 

även att om bemanningsföretaget är lokalt beläget på orten har de vanligtvis en god kännedom 

om arbetskraften som finns i närområdet.    

 

4.9.3 Branschspecialiserat bemanningsföretag 

 

Att hitta ett bemanningsföretag som är branschspecialiserat var viktigt hos några av företagen, 

då bemanningsföretagen är insatta i respektive bransch.  Genom att vara specialiserat ansågs 

de ofta ha en bättre kunskap i de specifika arbetsområdena. Ju mer kunskap 

bemanningsföretaget har om just den specifika branschen och yrket desto större blir 

möjlighen att få fram rätt person till tjänsten. 
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5 Analys 
Detta är ett av studiens viktigaste kapitel där den empiriska delen analyseras och 

sammankopplas till den teoretiska delen. Med hjälp av teorin och empirin kommer författarna 

att ta fram studiens slutsatser.  

 

5.1 Kompetens 

 
Bemanning och rekrytering betraktas som lämpliga hjälpmedel, vilket företag kan utnyttja för 

att tillfredsställa sina arbetskraftsbehov. Företag kan av olika anledningar som tidsbesparing, 

högsäsonger, stora ordrar, personalbrist, speciella projekt eller andra faktorer behöva extra 

bemanning eller hjälp vid rekrytering. På marknaden finns det företag som professionellt och 

på heltid sysslar med bemanning och rekrytering. Det är företag som har bra tillgång till 

utvalda personer inom olika kompetensområden, så kallade personbanker som kan förse 

företagens behov och marknadens efterfrågan med arbetskraft.  

 

Flera företag som intervjuades för studien hade behov av rekryteringstjänster. De ansåg att 

rekryteringstjänsten medförde stora tidsbesparingar och på så sätt kunde företagen fokusera 

på mer primära arbetsuppgifter och avdelningar inom verksamheten. Samtliga företag ansåg 

även att med bemanningsföretagets hjälp kunde möjligheten öka avsevärt i att hitta rätt 

kandidat. På så sätt skapades ett förtroende för rekryteringsprocessen som 

bemanningsföretaget utförde. Hansson (2005) nämnde att företag kan outsourca en del av sina 

arbetsuppgifter eller en avdelning inom sin verksamhet till företag som är specialiserade just 

inom det området. Genom bemanningsföretag kan företag snabbt och professionellt få tillskott 

till specifik arbetskraft. Förutom det kan de även få hjälp med en del processer som t.ex. 

rekrytering vilket gör att företaget istället kan lägga den tiden på något annat viktigt inom 

verksamheten.  

 

Det kostar väldigt mycket i form av tid och pengar att skapa en rekryteringsavdelning inom en 

verksamhet. Fördelen som samtliga företag såg med att överlämna det arbetet till 

bemanningsföretag är att de har: erfarenhet och målgruppskännedom och stora och pålitliga 

CV databaser. På lång sikt kan motsvarigheten som uppstår det vill säga kostnader som 

bemanningsföretagen tar ut i form av ersättning för att utföra dessa tjänster att bli lönsamma. 

Att ta hjälp av bemanningsföretag är ett aktivt val som företaget själv måste göra.  
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Snabb personalavveckling vid nedskärningar inom verksamheten eller vid lågkonjunkturer 

var en annan faktor som bidrog till att företagen utnyttjade tillfällig arbetskraft. Vid både låg- 

och högkonjunktur då behov av en rörlig arbetskraft finns är tillfälligt anställd personal ett bra 

val för företagen. Hansson (2005) påpekade att vid till exempel högsäsonger och 

produktionstoppar behövs mycket arbetskraft, då kan företag ta in tillsvidare anställda och när 

dessa perioder är över kan personalen utan några svårigheter avvecklas. Det var denna 

flexibilitet och fördel samtliga företag såg med att hyra in tillfällig arbetskraft. Detta gynnade 

speciellt företag verksamma inom industri och tillverkning. Flexibiliteten medför också att till 

exempel vid sjukdomsfall av inhyrd personal slipper företagen sjuklönsskyldighet som istället 

ligger på bemanningsföretaget. Ytterligare är att vid sjukdomsfall kan ny person skickas från 

bemanningsföretaget för att ersätta den sjuke. 

 

5.2 Humankapital 
  

Flera av de företag som intervjuats såg klara fördelar med att använda extern hjälp vid 

bemanning. En av fördelarna var att företagen fick ett tillfälle att prova och se om personen i 

frågan är tillräckligt kompetent och lämplig att anställa. I vissa fall har den inhyrda tjänsten 

övergått till en fast anställning. Andra fördelar som beskrevs var att företagen kunde spara 

mycket tid på att ta extern hjälp vilket således blev en mer kostnadseffektiv lösning. De större 

företagen som ingick i studien kunde också se en fördel i form av en ökad flexibilitet med 

tillfällig arbetskraft. Företagens grundbemanning kunde kompletteras med arbetskraft från 

olika bemanningsföretag, efter önskat behov. 

 

Nackdelarna med att använda sig av extern hjälp istället för egen personal, beskrevs som att 

företagen får personal som står utanför personalgruppen, vilket kan leda till utanförskap och 

konflikter i personalgrupperna. Enstaka företag beskrev dock att inhyrd personal generellt 

hade blivit mer accepterad ute på företagen på senare år. Trenden har gått mer och mer från 

att bemanningspersonalen stått utanför den befintliga personalstyrkan till att blivit integrerad i 

den befintliga personalstyrkan. Ett sätt att bli mer accepterad är om den inhyrde personen har 

en god social förmåga och kan anpassa sig in i arbetsplatsen. Hansson (2005) nämnde att 

medarbetarnas kompetens består av flera faktorer, och ett av dem var personalens sociala 

kompetens, förmågan att kunna etablera relationer i nya miljöer.  
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Det fanns delade meningar mellan företagen om hur de kunde påverka vilken person som 

skulle bli rekryterad till tjänsten. Vissa företag tyckte att de kunde påverka mycket och andra 

tyckte att de inte kunde göra det. Författarna anser att det ligger i bemanningsföretagens 

händer, hur mycket de satsar på kundfokus och involveringen av sina kunder i 

rekryteringsprocessen. Om fel person blir rekryterad skulle det bidra till att företaget får en 

kompetens som möjligtvis inte passar in i verksamheten.  

 

Likheter som var gemensamma för studiens små företag är att de använder sig av hjälp vid 

rekrytering och är inte lika insatta i bemanningstjänster. Anledningen till att de tar hjälp vid 

rekrytering är att de har ett stort förtroende till vad bemanningsföretagen kan hjälpa dem med. 

Företagen anser att bemanningsföretagens kompetens i rekryteringsprocessen är bättre än 

deras egen och leder till att de får rätt personer anställda. Detta har också en viktig betydelse 

för kompetensen inom företaget. Bra rekryterad personal medför en ökning i företagets värde 

och de blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Jones (2004) upplyste om att en 

organisations framgång beror mycket på personalens kunskaper och förmågor. De företag 

som istället väljer att sköta rekryteringen själva men som inte innehar den rätta kompetensen 

för uppgiften, kan anställa fel person. En felaktig anställning kan leda till dyra kostnader då 

företaget måste hitta en ny medarbetare vilket tar tid och kostar pengar. Den nyanställde 

skyddas även av lagen om anställningsskydd. 

 

Likheten hos de medelstora företagen då det gällde rekrytering var raka motsatsen, den 

tydliga tendensen var att de tog hand om rekryteringen internt. Denna tendens var också 

vanligast hos de företag som var verksamma inom industri- och produktion. Dessa företag 

hade egna HR-avdelningar som hade hand om hela rekryteringen. Den organisationen bidrog 

till att de hade både resurser och kompetens till att sköta rekryteringen internt. Det beror 

också på vilken typ av tjänst det är frågan om och företagen var särskilt noga med att sköta 

nyckelrekryteringar som exempelvis chefstjänster internt.  

 

Det nämndes dock i intervjuerna att de skulle kunna tänka sig att använda ett 

bemanningsföretag för att exempelvis få fram ett första urval vid en nyckelrekrytering och 

sedan sköta den resterande delen internt. 
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5.3 Konjunktur 
 

Hur mycket arbetskraft som ett företag behöver beror på många faktorer, en sådan är 

konjunkturen. Konjunkturen går i cykler och visar hur mycket produktion en stat har, 

påverkar inte bara stora företag utan även mindre. Vid en högkonjunktur har de flesta företag 

råd att spendera mer pengar då deras produktion ökar. Välfärden ökar i samhället då 

människor tjänar mera som i sin tur leder till ökad konsumtion och efterfrågan på varor. När 

efterfrågan på produkter ökar, blir orderingångar större och det resulterar till att företagens 

produktion ökar. För att kunna producera den mängd som efterfrågas måste många företag 

anställa mer personal.  

 

Företagen som ingår i denna studie blir alla påverkade av konjunkturen och anpassar sin 

arbetskraft till produktionsmängden och marknadens efterfrågan. Det som speciellt påverkas 

är bemanningsdelen som kan öka mycket vid en högkonjunktur. Företagen söker denna 

tillfälliga hjälp för att tillförse den ökade efterfrågan. Bemanningstjänsten är ett snabbt sätt att 

få tag på ny personal. En annan anledning till att använda sig av bemanningstjänsterna är vid 

svängningar i konjunkturen. Exempelvis efter en högkonjunktur när efterfrågan minskar, ska 

inte företaget ha ett överflöd av personal, utan snabbt kunna gå ner till en arbetskraft som 

passar produktionen. Om företag istället väljer att nyanställa vid en uppgång, och 

konjunkturen vänder ner, för att företaget sedan ska anpassa sin arbetskraft till lämplig nivå, 

blir de fast med dyra uppsägningskostnader. Generellt vid lågkonjunktur måste företagen vara 

mer återhållsamma och tänka på de ekonomiska aspekterna då orderingångarna inte är lika 

stora. 

 

5.4 Flervalsalternativ 
 

I slutet av varje intervju ställde författarna en fråga till respondenterna med definierade 

svarsalternativ. Respondenterna fick välja ut tre egenskaper de tyckte var viktigaste hos ett 

bemanningsföretag. Genom denna fråga kunde en del av studiens svarsutfall struktureras och 

på så sätt blev de mer jämförbara för en analys.  

 

Under intervjuerna framkom ofta varumärket och storleken på bemanningsföretaget som två 

viktiga egenskaper. Men när några specifika egenskaper utifrån ett flervalsalternativ fråga 
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skulle väljas visade det sig att storlek och varumärke inte hade någon större betydelse. Då 

blev egenskaper som kompetens och ett lokalt bemanningsföretag primära. Författarna 

tolkade att ett starkt varumärke ger företagen en känsla av att bemanningsföretagen 

tillhandahåller bra tjänster och kompetent personal. Därför diskuterades inte de specifika 

egenskaper tidigare under intervjuerna.  

 

Följande diagram redogör för de tre viktigaste egenskaperna (se tabell 3 sida 28) som samtliga 

intervjuade företagen ansåg vara primära hos ett bemanningsföretag (se bilaga 1 fråga 21):  

 

 
Figur 3, Viktiga egenskaper hos ett bemanningsföretag, källa: egen bearbetning 

 

5.4.1 Kompetensen hos den anlitade konsulten 

 
Den starkaste egenskapen företagen var överens om var den anlitade personen kompetens. 

Jones (2004) menade att det är viktigt eftersom kompetensen hos företagets anställda är en av 

de viktigaste tillgångar som företagen har. Likväl som att kompetensen är viktig så vill alla ha 

en så bra medarbetare som möjligt och inte få personal som inte klarar av uppgiften. Dålig 

personal kan skada både företaget och även bemanningsföretaget som får förutom ett dåligt 

rykte även ett försämrat varumärke. 
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5.4.2 Lokalt bemanningsföretag 

 
Samtliga företag som ingick i studien var även nästintill helt överens om att ett lokalt 

bemanningsföretag är viktigt. Oavsett vilken storlek som företaget hade var åsikten om det 

densamma. Ett lokalt beläget bemanningsföretag medför att en bra relation kan etableras 

mellan företagen samt att bemanningsföretaget blir då mer engagerad i samarbetet. Företaget 

får då bättre möjligheter att påverka sina krav och önskemål av extern hjälp. Ett lokalt 

förankrat bemanningsföretag har även den fördelen att de har mer kunskap om arbetskraften 

som finns i närområdet. En god relation och kontakt med bemanningsföretaget anses vara en 

väldigt viktig faktor för samtliga företag, speciellt för de mindre företagen. En bra relation 

leder även till trygghet och säkerhet i samarbetet mellan parterna. Små företagen tolkar även 

en trygg relation som en positiv faktor där de inte blir en i mängden, utan kan diskutera och 

påverka sina krav och önskemål ömsesidigt med bemanningsföretaget. 

 

5.4.3 Branschspecialiserat bemanningsföretag 

 
Flera av företagen som ingick i studien ansåg att ett branschspecialiserat bemanningsföretag 

skulle ha en bättre förståelse för urvalet av kompetens inom verksamhetsområdet. Detta 

eftersom en del av företagen behövde specialutbildade personer för sina verksamhetsområden. 

Denna egenskap skulle kunna öka sannolikheten för ett bemanningsföretag att bli anlitad. 

Genom att välja ett branschspecialiserat bemanningsföretag anser företagen att tryggheten i 

affären ökar. 
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6 Slutsatser och diskussion 

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser och författarnas egna reflektioner. Kapitlet 

besvarar studiens syfte och ger även förslag till vidare forskning.  
 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka faktorer som påverkar små och medelstora företag att 

välja extern hjälp vid rekrytering och/eller bemanning. Här följer en lista på de primära 

faktorerna och på vilket sätt de gynnade företagen. Därefter följer en mer utförlig förklaring 

på dem. 

 

� De små företagen utnyttjade mestadels bemanningsföretagens rekryteringstjänster. 

Tidsbesparing var den främsta faktorn som de hade nytta av. 

� De medelstora företagen utnyttjade mestadels bemanningsföretagens 

bemanningstjänster. Flexibel och rörlig arbetskraft var den främsta faktorn som 

gynnade dem. 

� Specifika egenskaper som de flesta av studiens företag ville se hos ett 

bemanningsföretag var, ett bemanningsföretag som: tillförser en kompetent person, 

har en lokal förankring samt är branschspecialiserat. 

 

Analysen visade att de flesta små företagen i högsta grad hade nytta av rekryteringstjänster 

som bemanningsföretagen erbjuder. Studiens medelstora företag hade främst nytta av 

bemanningstjänsterna som erbjuds. Anledningen till detta var att de större företagen som även 

agerade inom tillverkningsindustrin hade behov av bemanning för att skapa sig en mer 

rörligare arbetskraft. Författarna såg att det är konjunktursvängningar och säsongsvariationer i 

produktionen som bidrar till att medelstora företag har behov av en mer rörlig arbetskraft. De 

små företagen använder bemanning enbart i form av kortare vikariat då de får möjlighet till en 

tillfällig lösning på deras problem. 

 

Tidsbesparing var den primära faktorn som gynnade de små företagen vid 

rekryteringstjänster. Denna tidsbesparing ansågs i de flesta fall vara så pass värdefull att 

företagen accepterade en högre initial lönekostnad hos de anställda personerna. De små 

företagen tyckte även att rekryteringsprocessen som bemanningsföretagen utför, vilket leder 

till att rätt personer blir rekryterade, är mer pålitlig och medför en trygghet för företaget. Detta 

på grund av att de små företagen ansåg sig själva inte ha den kompetens som behövs vid 
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rekrytering. Vad som dock framgick av studiens intervjuer var att de medelstora företagen tog 

hand om sin rekrytering internt. Författarna har uppfattningen om att de medelstora företagen 

kan rekrytera själva genom sina egna HR-avdelningar. Dessa avdelningar var då bemannade 

med personal som hade god erfarenhet och kompetens i att arbeta med rekrytering. 

 

En rörlig och flexibel arbetskraft var även en viktig faktor som de medelstora företagen hade 

mest nytta av. På grund av konjunktursvängningar, hög- och lågsäsonger, stora inkomna 

ordrar och liknande faktorer ansåg de att behovet av en rörlig arbetskraft var viktigt. Genom 

att hyra in arbetskraft vid högkonjunktur och produktionstoppar, då personalbehovet ökade, 

kunde företagen tillgodose behovet. Vid lågkonjunktur när personalbehovet minskade kunde 

företagen däremot avveckla personalstyrkan snabbt. Författarna tycker också att det är en bra 

och kostnadseffektiv lösning att ha en fast grundbemanning som klarar av grundproduktionen 

och komplettera denna med en rörlig del av inhyrd personal som bestäms efter behovet. 

 

Studien visade även att vid valet av bemanningsföretag gick de flesta företagen, som var med 

i undersökningen, via egna kontakter och referenser för att hitta bra bemanningsföretag. Detta 

gällde speciellt de medelstora företagen då de hade ett större kontaktnät. Dessa företag blir 

också regelbundet kontaktade av bemanningsföretag. De små företagen vände sig vanligtvis 

till Internet för att se vilka olika bemanningsföretag som finns. Varumärket och ett gott rykte 

spelar stor roll för vilket valet ska gå till. Ett väl etablerat och känt varumärke beskrevs av 

respondenterna som en kvalitetsgaranti som skapade trygghet i köpet av den aktuella tjänsten. 

De specifika egenskaperna som de flesta av studiens företag ville ha hos ett 

bemanningsföretag är, ett bemanningsföretag som: tillförser en kompetent person, har en 

lokal förankring samt är branschspecialiserat. Det visade sig även att relationen och kontakten 

med bemanningsföretaget var väldigt viktigt för att få ett bra samarbete. Den relation som 

skapas mellan bemanningsföretaget och kunden inger förtroende och skapar trygghet i 

affären.   

 

Författarna tror att studiens resultat kan gynna bemanningsföretagen då dessa framtagna 

faktorer kan hjälpa dem att på ett mer framgångsrikt sätt hitta nya kunder och göra dem mer 

konkurrenskraftiga på bemanningsmarknaden.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har koncentrerat sig på företag inom Mälarregionen. En vidare studie skulle 

kunna vara att undersöka om det finns skillnader till hur företag tänker och agerar när det 

gäller rekrytering av extern hjälp i storstadsregionerna. Det skulle även vara intressant att 

studera glesbyggda områden där tillgången till bemanningsföretagen inte finns i samma 

utsträckning. 
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Bilaga 
 

 

Bilaga 1 
 

Intervjumall 
 

Namn:___________________ 

Datum: __________________ 

 

Allmänna frågor 

1. Vilket företag arbetar du på och när grundades det? 

2. Vilken befattning och ansvar har du inom företaget? 

3. I vilken bransch är ni verksamma? Vilka produkter/tjänster erbjuder ni? 

 Bank & Finans 

 Ekonomi & Administration 

 Lager & Logistik 

 Industri & Verkstad 

 Försäljning 

4. Hur många anställda har ni? Klassar du företaget som ett litet, medelstort 

eller stort företag? 

5555.... Använder ni eller kommer ni att använda er utav bemanningsföretag vid 

rekrytering och/eller bemanning? Ja/Nej 

 

Om ja på fråga 5… 

 

6. Varför använder ni er av bemanningsföretag (extern hjälp)? 

7. Har ni använt er av flera bemanningsföretag? Varför bytte ni/använder båda? 

8. Hur påverkas lönsamheten i företaget genom att låta ett annat företag sköta 

rekrytering och/eller bemanning? 

9. Vilka andra för och nackdelar ser ni med att anlita extern hjälp vid 

rekrytering och/eller bemanning? 

10. Ser ni några risker med att hyra in kompetens till verksamheten? 

11. Kommer ni att fortsätta med extern hjälp vid rekrytering och/eller 

bemanning? Om ja, varför? 



Bilaga 
 

 

12. Om ni hade tre olika bemanningsföretag att välja mellan, ett välkänt, ett 

ganska känt samt ett anonymt, med samma erbjudanden, vilket skulle ni 

välja och varför? 

13. Hur gick ni tillväga vid första inköpstillfället? På vilket sätt föredrar ni: via 

Internet, möte, telefon, kontakter eller annat? 

 

Om nej på fråga 5… 

 

14. Vad är den främsta anledningen att ni inte använder er av bemanningsföretag 

(extern hjälp)? 

15. På vilket sätt bär ni er åt för att rekrytera arbetskraft? 

16. Finns det något som skulle få er att börja använda extern hjälp vid 

rekrytering och/eller bemanning? 

17. Skulle ni kunna tänka er att använda bemanningsföretag i framtiden vid 

rekrytering och/eller bemanning? 

18. Om ja, hur skulle ni vilja gå tillväga vid inköpstillfället? (Via Internet, möte, 

telefon, kontakter eller annat.) 

19. Vilka för och nackdelar ser ni med att anlita extern hjälp vid rekrytering 

och/eller bemanning? 

 

Övriga frågor 

 

20. Anser ni att det är mest kostnadseffektivt att använda extern hjälp vid 

rekrytering och/eller bemanning eller att sköta det internt? 

21. Vilken egenskap anser ni vara viktigast hos ett bemanningsföretag (tre 

alternativ)? 

 Ett ekonomiskt billigt alternativ 

 Ett känt varumärke 

 Ett lokalt bemanningsföretag 

 Ett branschspecialiserat bemanningsföretag 

 Storleken på bemanningsföretag 

 Kompetensen hos den anlitade konsulten 

 


