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Sammanfattning  

 
 

Titel: Kan konsulter ersätta egen personal? – Sett ur en personalekonomisk 

synvinkel. 

Datum:  2013-05-29 

Lärosäte:  Mälardalens högskola, Västerås 

Institution:  Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) 

Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Författare:  Sofie Lindskog Jenna Niemi 

Handledare:  Ulla Pettersson 

Examinator:  Cecilia Erixon 

Nyckelord:  Personalekonomi, bemanningsföretag 

Problemformulering: Är rekrytering en viktig faktor för företagen i valet mellan att anställa 

egen personal eller hyra in konsulter? Påverkar den tredje parten 

relationen mellan företag och konsult när företagen hyr in personal från 

bemanningsföretag? Vad föredrar företagen, anställa egen personal eller 

hyra in konsulter? 

  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka företagets syn på anställning 

av egen personal i stället för att hyra in konsulter till företagets 

ekonomiavdelning. 

  

Metod: För att uppnå syftet med denna studie så använde vi oss av en kvalitativ 

metod för att få en djupare förståelse av ämnet. Vi inhämtade vårt 

material till referensramen från litteratur, vetenskapliga artiklar och 

elektroniska källor. Material till empirin har hämtats från intervjuer med 

fyra olika företag.  

 

Slutsats: Valet mellan att anställa egen personal eller hyra in konsulter är väldigt 

individuellt. Oftast beror det på vilken ekonomisk situation företaget 

befinner sig i och hur marknadsstrategiska de är när det gäller 

rekrytering. Dock ser företagen lojalitet och trygghet som en viktigare 

del i anställningen. 



 
 

Abstract 

 
 

Titel: Can consultants substitute employees? - seen from a human resource 

accounting point of view 
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Authors:  Sofie Lindskog Jenna Niemi 
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Examiner:  Cecilia Erixon 
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The main issue: Is recruitment a key factor for companies when deciding whether to 

employ their own staff or hire a consultant? Does the third party affect 

the relationship between the company and consultant? What does 

companies prefer employing their own staff or hiring consultants? 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine the company's view on the 

employment of its own staff or hiring consultants to the company's 

accounting department. 

 

Method: For the purposes of this study we used a qualitative approach to gain a 

deeper understanding of the subject. We gathered our information to the 

reference frame from literature, scientific articles, and electronic sources. 

Materials to the empirical data were obtained from interviews with four 

different companies. 

 

Conclusions: The choice of hiring your own staff or hiring consultants is very 

individual. Often it depends on the economic situation that the company 

is in and how strategic they are when they recruit staff. However the 

companies value loyalty and security as a more important part of their 

employment. 
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 1. Introduktion 

 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till studien. Här presenteras även 

problemdiskussion, problemställning, syfte med studien och avgränsningar vi 

gjort inom ämnet.

 
 

1.1 Bakgrund  

Den svenska befolkningen har under de senare åren fått en sämre framtidstro om landets 

ekonomi, detta syns i Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning
1
.  Den osäkra ekonomin i 

Europa leder till en större osäkerhet för alla, även företagen. Då den svenska ekonomin 

stannat av totalt och exporten minskat har företagen ett mindre behov av personal, något som 

syns i den tillväxtprognos som amerikanska storbanken Citi upprättat.
2
 
3
  

 

I en osäker ekonomi kan det vara en risk för företagen att anställa ny personal, då detta utgör 

en stor kostnad. Skulle företaget behöva minska sin produktion kvarstår personalkostnader för 

personal som inte behövs.
4
 Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, 

anser att det viktigaste skälet till att arbetsgivarna hyr in personal är att de försöker parera 

konjunktursvängningar och ser bemanningsföretag som en säkrare lösning. Något som tyder 

på detta är den ökning som skett inom bemanningsbranschen de senaste åren
5
.  

 

Att anställa personal är en dyr process både tids- och pengamässigt. Behöver företagen mer 

personal är det säkrare att anlita bemanningsföretag som en kortsiktig lösning.
6
   

 

Ordet ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser
7
, personalekonomi däremot 

betyder hushållning med mänskliga resurser.
8
 Hushållning med mänskliga resurser som 

personal utvecklas hela tiden och företagen har fått ett nytt alternativ i personalhanteringen. 

Detta alternativ är bemanningsföretag, en bransch som växer sig starkare mycket tack vare 

                                                           
1
 Svenska dagbladet.se 

2
 Dagens nyheter.se 1 

3
 Dagens nyheter.se 2 

4
 Dagens nyheter.se 3 

5
 Johanson, A. (2010) sid 16 

6
 Dagens nyheter.se 4 

7
 Pihl, H. (2007) sid. 9 

8
 Gröjer, J-E & Johanson, U. (1996) sid. 16 
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den ostadiga ekonomin.
9
 De flesta har en åsikt när det kommer till bemanningsföretag och 

många unga har någon gång varit anställd hos ett. Åsikter som syns i dagens media är ofta 

negativa, detta kan bero på missuppfattningar, faktafel eller händelser hos oseriösa 

bemanningsföretag.
10

  

 

1.2 Problemdiskussion  

Företag i Sverige väljer själva om de vill anställa egen personal eller hyra in konsulter från 

bemanningsföretag. När företag ska rekrytera finns det mycket som kan gå fel, vart femte 

rekryteringsförsök företagen gör misslyckas vilket slutar i både tids- och pengarförlust. Detta 

problem har gjort att vart fjärde företag löser dessa problem med att hyra in konsulter från 

bemanningsföretag.
11

  

 

Att vara konsult kan dock leda till lojalitetskonflikter då denne dels är anställd av ett 

bemanningsföretag och dels arbetar för kundföretaget. Den dubbla rollen innebär även att 

konsulten har två olika chefer. Att bemanningsföretaget kommer in som en tredje part kan 

leda till konsekvenser på arbetsplatsen då konsulten hamnar i ett mellanläge mellan 

kundföretaget och bemanningsföretaget.
12

 

 

Bemanningsbranschen är den bransch som växer fortast på den svenska marknaden och hela 

tiden tillkommer det nya företag som väljer bemanningsföretagen som en lösning på sina 

problem
13

. I den osäkra ekonomi som finns på dagens marknad blir det en risk för företagen 

att anställa ny personal, då detta utgör en stor kostnad
14

. Kan detta vara ett hot mot personal 

anställd på företagen?  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Dagens nyheter.se 5 

10
 Manpower.se 

11
 Svenskt näringsliv.se 

12
 Walter, L. (2005) 

13
 Johanson, A (2010) sid. 16 

14
 Dagens nyheter.se 6 
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1.2.1 Problemformulering  

Studien utgår från några frågor: 

- Är rekrytering en viktig faktor för företagen i valet mellan att anställa egen personal 

eller hyra in konsult? 

- Påverkar den tredje parten relationen mellan företag och konsult när företagen hyr in 

personal från bemanningsföretag? 

- Vad föredrar företagen, anställa egen personal eller hyra in konsulter? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka företagets syn på anställning av egen personal i 

stället för att hyra in konsulter till företagets ekonomiavdelning. 

 

1.4 Avgränsning 

För att få en tydlig avgränsning med olika dimensioner har vi valt att avgränsa studien till tre 

företag i olika storlek. Vi tänker även koncentrera oss på företagens ekonomiavdelning och 

titta på bemanningsföretag som inriktar sig mot ekonomirelaterade arbeten. 

 

Det finns många olika kostnader i samband med att anställa personal, vi har valt att bara 

inrikta oss på rekryteringskostnader. Detta på grund av att vi anser att både företag och 

bemanningsföretag har en gemensam nämnare i rekryteringskostnader. 

 

1.5 Målgrupp 

Den här studien riktar sig till personer som är intresserade att få veta mer om 

personalekonomi och ett företags relation till bemanningsföretag samt studenter inom 

företagsekonomi som finner ämnet intressant att studera. 
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2. Metod 

 

I det detta kapitel kommer en presentation av studiens metod. Vilka val vi har 

gjort och hur vi har gått tillväga för att samla in den information som vi anser 

kan kopplas ihop med vår uppsats på bästa sätt.  

 

 

2.1 Metodansats 

Två tillvägagångssätt kan tillämpas för att utveckla kunskaperna inom ämnet vi valt, deduktiv 

metod och induktiv metod.  

 

Deduktiv metod har utgångspunkt i en teori som handlar om det valda området. Metoden 

används mest när det gäller teori och praktik inom samhällsvetenskap, för att klargöra eller 

förutspå verkligheten.
15

 Forskarna försöker sedan bevisa en eller flera hypoteser som ska 

genomgå en empirisk granskning. Teorin och de hypoteser som här har använts styr sedan 

vilken datainsamling som förekommer.
16

 

 

I induktiv metod är syftet med studien att bygga upp en ny teori. Utgångspunkten ligger i 

empirin och genom denna utvecklas en helt ny kunskap. Denna metod brukas för att ta reda 

på varför teorierna inte har varit så framgångsrika.
17

 

 

Om både induktiv och deduktiv metod används blir det i stället en abduktiv metod
18

. Studien 

kan även vara normativ vilket betyder att något talar om hur det bör vara. Ännu ett alternativ 

kan vara att studien är deskriptiv vilket talar om hur något är.
19

 

 

I denna studie kommer vi att använda oss av den abduktiva metoden. Med hänsyn till teorin 

har grunden för empirin och intervjufrågorna till företagen skrivits. Efter att bearbetat 

informationen från företagen behövdes vissa delar i teorin omarbetas och utvecklas för att 

finna ytterligare teoretiskt stöd. Genom att tillämpa den abduktiva metoden har en djupare 

förståelse för utformandet av analysen och slutsatserna skapats. 

                                                           
15

 Artsberg, K. (2005) sid. 31-32 
16

 Bryman, A. (2008) sid. 26 
17

 Artsberg, K. (2005) sid. 31-32 
18

 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) sid. 62 
19

 Artsberg, K. (2005) sid. 31-32 
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2.2 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

För att få en djupare förståelse för ett bestämt ämne, en specifik händelse eller en situation 

används kvalitativ metod
20

. Därefter ställs allmänna forskningsfrågor kring ämnet som utsetts, 

sedan tillkommer relevanta undersökningspersoner som studien ska handla om. Relevant 

fakta samlas in och sedan sker en tolkning av den information som tillkommit. Efter att all 

information samlats in skrivs en forskningsrapport. Detta gör att kvalitativ metod ger en 

djupare och mer specifik uppfattning inom ämnet.
21

 

 

Omfattar informationen data som kan mätas eller värderas matematiskt handlar det om en 

kvantitativ metod. Bruk av matematiska modeller och enkäter är vanligen mer passande för en 

kvantitativ metod.
22

  

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, detta för att vi ville 

fördjupa våra kunskaper i ämnet. Då vi snart kommer ut på arbetsmarknaden ansåg vi att det 

var en intressant studie att göra. Vi har personligen intervjuat olika företag och gett dem en 

möjlighet att förklara sin åsikt kring området
23

. Genom att ställa samma frågor till alla tre 

företagen vi inriktat oss på har intervjuerna varit semistrukturerade och ger företagen en mer 

jämställd möjlighet att säga sin uppfattning om samma frågor
24

. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

När vi hade beslutat oss för ett ämne till uppsatsen började vi fundera på tillvägagångssättet 

som skulle användas. Beslutet att kontakta företag för intervjuer fanns där från start och vi 

valde företag som vi hade kontakter på sedan tidigare och som ansågs lämpliga för studien. 

För att inte riskera att få allt för lika svar valde vi tre företag i olika storlekar som har olika 

sätt att hantera ekonomifunktionen inom företaget. Kontakten med företagen ägde rum i 

början av studien, detta för att kunna komma igång så fort som möjligt att samla in data som 

sedan skulle analyseras. Intervjuerna gjordes personligen då vi ansåg att våra frågor skulle ge 

öppna svar som sedan skulle leda till en diskussion inom ämnet.  

 

                                                           
20

 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) sid. 63 
21

 Bryman, A. (2008) sid. 345-347 
22

 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) sid. 63 
23

 Nationalencyklopedin.se 
24

 Ahrne, G & Svensson, P. (2011) sid. 40 
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De personer vi intervjuade var alla ansvariga för ekonomin och det administrativa arbetet på 

respektive företag. På Tepes AB och Tandläkare Maria Film Holmquist AB fick vi även 

möjlighet att prata med ägarna för att få en bredare bild av företaget. Då Tepes AB består av 

tre olika delar beslutade vi, efter att ha intervjuat ägarna att bara inrikta oss på den största 

delen, Tepes Anläggning AB. 

 

För att få en helhetsbild av området valde vi även att intervjua ett bemanningsföretag som 

arbetar med uthyrning av ekonomikunnig personal. Även denna intervju blev via ett 

personligt möte. Denna intervju bestämde vi oss för att göra efter att vi hade gjort intervjuerna 

med de andra företagen, detta för att vi ville få en helhetsbild av ämnet och åsikter från två 

olika håll. För att få en bredare kunskap inom området har vi även använt oss av litteratur. Då 

tidigare forskning gjorts i ämnet hjälpte det oss att få en helhetsbild av studien.  

 

2.4 Insamling av data 

Primärdata och sekundärdata är de två typer av tillvägagångssätt som kan användas. I 

primärdata ligger fokus på att samla in information med syfte att den ska användas i den 

aktuella studien. Detta görs vanligen genom intervjuer, enkäter, observationer samt 

experiment. I sekundärdata kan oftast informationen samlas in för ett annat syfte än för den 

aktuella studien. Denna data hämtas från litteratur, broschyrer och artiklar.
25

 För att få en 

helhetsbild av ämnet har vi i denna studie valt att använda både primärdata och sekundärdata. 

 

2.4.1 Primärdata 

Den intervjuteknik som användes till studiens intervjuer var en blandning av strukturerad- och 

semistrukturerad intervju. Vid en strukturerad intervju bestäms frågorna i förväg och de ställs 

en efter en. I semistrukturerad intervju är ämnesområdena bestämda men frågorna formuleras 

efter vad respondenten svarar.
26

 Att det blev en blandning berodde på att det ofta uppstod en 

diskussion efter varje fråga och detta ledde till att nya frågor tillkom. 

 

 

 

                                                           
25

 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) sid. 67-68 
26

 Ibid. sid. 68 
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2.4.2 Sekundärdata 

För att få en bredare bild av studien och för att kunna framställa en teoretisk del av ämnet har 

våran sekundärdata mestadels bestått av litteratur. Böckerna vi använt oss av är lånade från 

Mälardalens högskolas bibliotek. Sökordet vi har använt oss av är personalekonomi. Med 

detta sökord har vi hittat följande böcker: 

 Personalekonomi idag (U. Johansson, A. Johrén) 

 Personalekonomisk redovisning och kalkylering (J-E. Gröjer, U. Johanson) 

 Corporate Entrepreneurship – Building the entrepreneurial organization (P. Burns) 

 Boken om personalekonomi (B. Catasús, O. Högberg, A. Johrén) 

 Hyrt går hem (A. Johnson) 

 Hur moderna organisationer fungerar (D.I. Jacobsen, J. Thorsvik) 

 

Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar för att utöka vår kunskap inom ämnet. För att 

hitta artiklar som skulle stödja vår studie tog vi hjälp av personalen på Mälardalens 

högskolans bibliotek. De sökord vi använde främst var: personalekonomi, outsorcing, strategi 

och management.  Vi fick även tips och förslag på artiklar av studiekamrater. 

 

2.5 Operationalisering  

Med hjälp av empirin ska referensramen analyseras. För att analysen ska kunna utföras så har 

vi utarbetat en intervjuguide utifrån referensramen som vi sedan använde till vår studie.  

 

Intervjufrågorna till de tre första företagen framgår av bilaga 1. 

 Fråga 1-5 ställdes för att få en bakgrundsbeskrivning av företagen.  

 Fråga 6-11 handlar om vad företagen har för åsikt om bemanningsföretag och 

personalekonomi vilket utgör grunden för studien.  

 Fråga 12 framkom vid intervjuerna som ett förslag till företagens rekryteringsstrategi. 

 

Intervjufrågorna till bemanningsföretaget framgår av bilaga 2.  

 Fråga 1 och 2 ställdes för att få en bakgrundsbeskrivning av företaget. 

 Fråga 3-6 beskriver hur bemanningsprocessen går till. 

 Fråga 7 låter bemanningsföretaget ge sin åsikt om bemanningsbranschen. 
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 2.5.1 Intervjuer 

Alla intervjuer som gjordes var personliga och ägde rum: 

 

 Berit Tjernkvist och Camilla Svanström, ekonomiansvariga på Tepes AB, Västerås, 

2013-04-09, kl:09.30-10:25 

 Johnny Tjernkvist & Tohny Tjernkvist, ägare av Tepes AB, Västerås, 2013-04-09, 

kl:10.30-11:10 

 Maria Film Holmquist, ägare av Tandläkare Maria Film Holmquist AB, Sandviken, 

2013-04-11, kl:13.00-13:30 

 Christina Nilsson, tandsköterska och administrativ ansvarig på Tandläkare Maria Film  

Holmquist AB, Sandviken, 2013-04-11, kl:13.30-14:10 

 Helena Johansson, ekonomichef på Vafab Miljö AB, Västerås, 2013-04-16, kl:11.00-

12:05 

 Marie Havel, Kontorschef Poolia Västerås, 2013-04-26, kl:10.00-10:40 

 

2.6 Trovärdighet av källor 

Trovärdigheten av de källor som används i en studie måste granskas för att kunna bedömas på 

ett korrekt sätt. Detta gäller för allt tryckt material, intervjuer och enkäter. Består studien av 

elektroniska källor bör de i hög grad granskas innan de används.
27

 I denna studie har 

intervjuerna legat till stor grund, därför har vi valt stabila företag och gjort intervjuerna med 

de ansvariga inom företagen. Övrig litteratur och elektroniska källor som använts i studien har 

tagits från erkända författare och webbplatser. 

Det finns en risk för att intervjufrågorna har formats på teoretisk grund och då kan de vara 

mindre relevanta för respondenten medan de är mer relevanta för intervjuaren. Respondenten 

kan anse att frågorna inte gäller dennes företag och att intresset att svara på frågorna 

sanningsenligt minskar.
28

 Detta hölls i åtanke under hela studien och den insamlade datan 

granskades kritiskt för att undvika material som skulle kunna minska studiens trovärdighet. 

 

 

                                                           
27

 Ejvegård, R. (2009) sid. 71 
28

 Lantz, A. (2007) sid. 70-72 
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2.7 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Det finns tre olika aspekter som påverkar en studies trovärdighet: Validitet, reliabilitet och 

objektivitet. Validitet visar om slutsatserna som framtagits i undersökningen hör samman eller 

inte. Reliabilitet visar undersökningens tillförlitlighet och om resultatet skulle bli det samma 

om studien gjordes ytterligare en gång. Detta används ofta vid kvantitativa undersökningar. 

Objektivitet visar ifall värderingar påverkar studien eftersom resultatet förväntas vara 

oberoende av forskarens åsikter eller föreställningar.
29 

 

Vid intervjuerna har vi använt oss av intervjufrågor som inte är vinklade åt något håll och 

anser därför att studien har hög validitet. Vi anser även att studien har en hög reliabilitet och 

validitet då vi valt att intervjua de som arbetar med ekonomin på de olika företagen samt ett 

bemanningsföretag för att få olika synvinklar inom ämnet. Vi har även valt att jämföra 

fördelar och nackdelar inom ämnet vilket ger en mer objektiv bild av studien. Studiens 

validitet kan dock minskas med tanke på att det finns möjlighet att respondenterna ger en 

förskönad bild av sitt företag. I denna studie anser vi att respondenterna till viss del förskönat 

sina företag. Detta är dock något vi har tagit hänsyn till genom att vara objektiva och 

källkritiska under studiens gång. 

  

                                                           
29

 Bryman, A. (2008) sid. 49-50 
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 3. Referensram  

 

I det här kapitlet ges fördjupade kunskaper inom ämnen som ligger till grund för 

studien. De viktigaste delarna som tas upp är personalekonomi, 

bemanningsbranschens historia och dess marknadsstrategier. 

 

3.1 Personalekonomi 

Här presenteras de teorier som valts ut då de anses vara av intresse för studiens syfte. 

3.1.1 Bakgrund och utveckling 

Personalekonomin har en lång historia bakom sig med rötter som går ner i nationalekonomi, 

företagsekonomi, arbetspsykologi och arbetssociologi
30

. Trots att personalekonomin funnits 

en lång tid så var det på 1960-talet som utvecklingen kom igång ordentligt. 

Redovisningsanalytiker inom företagsekonomi ansåg att det var dags att värdera 

personalresursen i balansräkningen. Detta kom att kallas Human Resource Accounting, HRA, 

redovisning av mänskliga resurser.
31

 

 

I slutet på 1960-talet började forskningen om de modeller som idag finns för att beräkna 

personalkostnader och värdet av personaltillgångar. Forskarna ville även hitta ett 

användningsområde för HRA, både inom företag men även för externa bruk. Under slutet av 

1970-talet minskade intresset för HRA, vilket berodde på att kvalificerade forskarresurser 

saknades och att företag inte ville ställa upp som forskningsobjekt. Intresset ökade sedan igen 

på 1980-talet. Det berodde mycket på att den amerikanska flottan beslutade att stödja 

forskningsprojekt om tillämpning av HRA. 
32

 

 

3.1.2 Personalekonomi idag 

Uttrycket ”personalen är vår viktigaste resurs” är något som ofta används, det har formats av 

att personalen står för alla intäkterna i ett företag. Även om uttrycket används flitigt blir det 

intressant att tolka hur företagens konsekvenser av detta ställningstagande blir vid ökade eller 

minskande intäkter. 
33

 

                                                           
30

 Gröjer, J-E & Johanson, U. (1996) sid. 15 
31

 Ibid. sid. 18 
32

 Ibid. sid. 20-21 
33

 Catasús, B. & Högberg, O. & Johrén, A. (2012) sid. 7 
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Många företag anser att personalen endast är en viktig tillgång så länge den gynnar företaget. 

På dagens marknad är det inget företag som vill betala mer för personal än vad som är 

nödvändigt.
34

 

 

För att få fram ett värde på människor har några ekonomiska kalkyler framtagits.  

Något som kan påverka valet mellan att anställa egen personal och att hyra in konsulter är 

vilket perspektiv företaget har. Ett långsiktigt perspektiv handlar om att satsa på personal som 

planerar att stanna hos företaget en längre tid och kommer att gynna företaget även längre 

fram. I ett kortsiktigt perspektiv finns det ofta en dålig ekonomi i grunden. Företagen som 

kämpar för att överleva satsar oftast på ett kortare perspektiv. Det kortare perspektivet kan 

leda till anställning av inhyrd personal från bemanningsföretag som är lättare att använda 

under kort tid. 
35

 

 

Personalomsättningskostnader innefattar tre olika delar, avvecklingskostnader, 

rekryteringskostnader och upplärningskostnader. Rekryteringskostnader kan delas upp i två, 

sök- och urvalskostnader samt upplärningskostnader.
36

 

 

Kostnaden för egen anställd personal är mycket mer än den lön som betalas ut till personen. 

Utöver detta finns kostnader för semester, arbetsgivaravgifter och indirekta kostnader. Det 

tillkommer även kostnad för rekrytering, både lön för rekryteraren och tiden då själva 

rekryteringen pågår.
37

 Figur 1 visar hur rekryteringen kan ske på rätt eller fel sätt. Fel 

sortering och fel rekrytering är de mest kostsamma då rekryteringen inte fungerat. Rätt 

bortsortering och rätt rekrytering kombinerat är det mest lönsamma alternativet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Catasús, B. & Högberg, O. & Johrén, A. (2012) sid. 8-9 
35

 Gröjer, J-E & Johanson, U. (1996) sid. 22 
36

 Ibid. sid. 22-24 
37

 Catasús, B. & Högberg, O. & Johrén, A. (2012) sid. 117 
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 Rätt rekrytering - bedömningen att personen är bra och denne visar sig även vara bra. 

 Rätt bortsortering - bedömning att personen är dålig, denne hade inte klarat arbetet 

bra. 

 Fel rekrytering - bedömningen att personen är bra men denne klarar inte arbetet bra.  

 Fel sortering - bedömningen att personen är dåligt, denne hade klarat av arbetet bra.
38

 

 

 

Figur 1, Rekryteringstyper, Catasús, B. & Högberg, O. & Johrén, A. (2012) Sid. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Catasús, B. & Högberg, O. & Johrén, A. (2012) Sid. 117 
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Sök- och urvalskostnader samt upplärningskostnader delas sedan upp i direkta och indirekta 

kostnader se figur 2 och 3.  

 

 

Figur 2, Sök- och urvalskostnader, Gröjer, J-E & Johanson, U. (1996) Sid. 25 

 

 

 

Figur 3, Upplärningskostnader, Gröjer, J-E & Johanson, U. (1996) Sid. 25 

 

3.2 Bemanningsföretag 

En viktig person inom bemanningsbranschen är Ulla Murman. Hon var den som startade 

Sveriges första moderna bemanningsföretag 1953. Företaget finns kvar idag och heter nu 

Manpower. Flera av landets nuvarande största bemanningsföretag startades av personer som 

arbetat i eller för det företag Murman grundade. Hon var en av initiativtagarna till den första 

Sök- och urvalskostnader  

  

 Annons   

 Direkta kostnader 

 Andra sökvägar  

  

  

 Tid för arbetskrav och 

behovsanalys 

 

 Indirekta kostnader 

 Tid för urval och anställning  

 

Upplärningskostnader  

  

 Kurskostnader  

 Direkta kostnader 

 Den nyes tid för  

introduktion och 

inskolning 

 

  

  

 Andras tid för 

handledning av den nye 

 

 Indirekta kostnader 

 Administrativ tid 

för upplärning 
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branschorganisationen inom bemanningsbranschen och arbetade för att branschen skulle 

erkännas som laglig.
39

 

 

Under de senaste 15 åren har bemanningsbranschen vuxit snabbare än någon annan bransch 

på den svenska arbetsmarknaden. En av de stora förklaringarna till detta har varit att det 

tidigare förbud som funnits mot bemanningsföretag upphörde 1993. Anledningen till förbudet 

var att uthyrning av personal inte ansågs vara förenliga med den svenska 

arbetsmarknadsmodellen, genom att vara ett hot mot fackliga rättigheter och en effektiv 

arbetsmarknadspolitik.
40

 

 

Bemanningen kan ske på olika sätt, utefter kundens önskemål: 

 Personaluthyrning 

 Personalentreprenad 

Med personaluthyrning menas att de anställda på bemanningsföretagen hyrs ut som konsulter 

till kundföretagen. Arbetsledningen sköts av företaget som hyr in. Personalentreprenad 

däremot är när bemanningsföretaget hyr ut personal som bemannar en hel avdelning, till 

exempel kundtjänst eller ekonomiavdelning. Arbetsledningen sköts då av 

bemanningsföretaget.
41

 

 

Rekrytering är något kundföretagen inte behöver lägga varken tid eller resurser på då 

bemanningsföretagen sköter processen helt. Beloppet kundföretaget betalat till 

bemanningsföretaget inkluderar rekryteringskostnaden. De söker efter rätt personer, 

intervjuar, tar referenser och presenterar slutligen personen för kundföretaget. 
42

 

 

3.2.1 Myter om bemanningsföretag 

Som tidigare nämnts i uppsatsen har många idag en åsikt om bemanningsföretag. Många av 

dessa åsikter har uppkommit genom myter som finns om branschen. Manpower, ett av landets 

största bemanningsföretag har här nedan gett sin syn på dessa myter och kommit med 

förklaringar.
43

 

 

                                                           
39

 Johnson, A. (2010) sid. 31 
40

 Ibid. sid. 16-24 
41

 Ibid. sid. 16-24 
42

 Ibid. sid. 16-17 
43
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"Anställningstryggheten är sämre, bland annat eftersom bemanningsföretagen 

saknar kollektivavtal"  

Som anställd i ett bemanningsföretag har du samma anställningstrygghet som den som är 

anställd av någon annan arbetsgivare. Bemanningsföretagen har en bransch- och 

arbetsgivarorganisation vars medlemmar har kollektivavtal med facken. Alla anställda får 

dessutom ett anställningsbevis med anställningsform, arbetets omfattning, lön, 

tjänstgöringsområde och garanterad lagstadgad semester.
44

 

 

Alla anställda får ta ut tjänstledighet för föräldraledighet och studier, de har även rätt till 

ersättning om de blir sjuka eller är hemma för vård av sjukt barn. Samma försäkringsvillkor 

som för övriga företag på den privata arbetsmarknaden gäller även för anställda av 

bemanningsföretag. Där ingår pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, 

arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar. Bemanningsföretagens 

kollektivavtal ger en extra trygghet då de har en skyldighet att försöka omplacera sina 

anställda hos alla sina kunder. Detta ger en större möjlighet till arbete även om det inte finns 

inom det egna företaget.
45

 

 

"Personalen kan inte planera sina liv, eftersom de inte vet hur mycket lön de kommer att få 

nästa månad." 

De som är tillsvidareanställda på auktoriserade bemanningsföretag har en garantilön varje 

månad, lönen får de oavsett om de har uppdrag eller inte. Hos många av bemanningsföretagen 

finns en långsiktig relation med kunderna. Oftast är konsulten på en viss arbetsplats under 

hela uppdraget men i vissa fall kan konsulten få flytta mellan olika uppdrag. Att få arbeta med 

olika uppdrag är inget som är unikt för bemanningsföretag, även andra företag använder sig 

av detta. 
46

 

 

"Personalen har svårt att påverka sin arbetssituation." 

Det är bemanningsföretaget som ansvarar för anställningsvillkor, lön och arbetsmiljöfrågor. 

Som anställd på bemanningsföretag finns möjlighet till karriärutveckling och 

vidareutbildningar. De anställda kan även vända sig till en kontaktperson som finns på 

                                                           
44
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45
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46
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arbetsplatsen med eventuella frågor om de dagliga arbetsuppgifterna. Skulle det uppstå 

problem på arbetsplatsen så skall den som är anställd kontakta sin chef som denne har på 

bemanningsföretaget.
47

 

 

Som anställd på ett bemanningsföretag kan du lättare byta arbetsplats om du inte trivs, du har 

på så sätt lättare att påverka din arbetssituation är många andra
48

.  

 

"När konjunkturen svänger neråt åker bemanningspersonalen ut först." 

Om arbetsplatsen inte längre har behovet av inhyrd arbetskraft så påverkas inte anställningen 

för den anställda från bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget är arbetsgivaren och 

garanterar en anställningstrygghet vilket leder till att de ansvarar för att den anställde får ett 

nytt arbete. Anställningsgarantin ger även förtur till de andra jobben som finns lediga inom 

bemanningsföretaget. En fördel med bemanningsföretag är att du som anställd har garantilön 

och får företräde till andra jobb, som direkt anställd på företag har du ingen säkerhet vid 

eventuell nedläggning. 
49

 

 

"Det är alltid bättre att anställa direkt än att anlita ett bemanningsföretag." 

Bemanningsföretag erbjuder en flexibel lösning när det gäller personaltjänster, detta gör så att 

företagen kan satsa på sin affärsverksamhet. De behöver inte chansa på att personalen de 

anställer är lämplig då personal från bemanningsföretag ofta tillför extra expertis och har 

erfarenhet från andra arbetsplatser. Företagen behöver heller inte ta risken som en anställning 

kan innebära då denna tas av bemanningsföretaget.
50

 

 

3.3 Marknadsstrategi  

För att företag ska bli effektiva på marknaden måste de hitta en tydlig riktlinje som de ska 

följa för att åstadkomma bästa resultat. Företag måste vara flexibla för att så fort som möjligt 

svara på konkurrensen och förändringarna som sker på dagens marknad.
51

 

 

För att företag ska organisera sig och fördela sina resurser på bästa sätt är en marknadsstrategi 

den övergripande grunden. Detta kan innebära flera olika funktionella områden såsom 

                                                           
47
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50
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51
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positionering, prissättning, distribution och globala strategier. För att en marknadsstrategi ska 

vara framgångsrik bör den innehålla planering och i sitt genomförande innehålla en plan på 

hur företaget kan nå en varaktig konkurrensfördel på marknaden. Utifrån företagets vision för 

framtiden koncentrar sig marknadsstrategin på en framställning av hur ett företag bör göra för 

att uppnå sina mål. Genom att följa denna strategi får företaget en väg för att nå sina egna 

mål. Grunden för en marknadsstrategi kräver noggrann granskning av både företaget och 

marknaden. Den strategi som väljs bör vara den som på bästa sätt utnyttjar företagets 

tillgångar i jakten på företagets vision.
52

 

 

Flera forskare menar att historiskt sett så har många teorier om strategi förstått vikten av 

interna aktiviteter, resurser eller förmågor, som potentiellt viktiga källor till 

konkurrensfördelar och behovet av att effektivt koppla en integrerad konfiguration av interna 

aktiviteter till den tilltänkta marknadsstrategin. Efterföljande arbete med den strategiska 

ledningen har koncentrerat sig på resurs- och kunskapsbaserad överblick över företaget och 

som påstår att interna resurser är betydelsefulla för att bygga upp och bevara 

konkurrensfördelar.
53

 

 

En viktig förutsättning för en marknadsstrategi är att företag måste förstå var de befinner sig i 

marknadens konkurrenssituation. Framför allt är det viktigt att analysera hur stark 

konkurrensen är. Företag bör ständigt se över sin marknad för att se vilka befintliga 

konkurrenter som finns och om det eventuellt är nya konkurrenter som planerar att etablera 

sig på marknaden. 
54

 

 

En viktig del av marknadsstrategier är rekrytering av personal
55

. Att välja en marknadsstrategi 

som gynnar företagets rekrytering av ny personal kan vara avgörande för hur företaget sedan 

ska nå nya framgångar. Bemanningsbranschen har en hög kompetens när det handlar om 

rekrytering, vilket i sin tur formas som en marknadsstrategi för bemanningsföretaget där 

tjänsten rekrytering och personaluthyrning är i fokus.
56
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3.4 Sammanfattning av referensram 

För att sammanfatta referensramen kan de olika bitarna knytas samman: 

Personalekonomi  Bemanningsföretag  Marknadsstrategi  

För att förtydliga vårt samband inom ämnet har vi här valt att koppla ihop studiens syfte med 

referensramens olika bitar i motsatt ordning. Syftet med studien är att se företagens syn på 

anställning av personal eller inhyrning av konsulter. För att besvara syftet måste ämnet 

rekrytering behandlas. Rekrytering beskrivs ofta som en marknadsstrategi för att hjälpa 

företagen uppnå sina framtidsmål. Denna marknadsstrategi används ofta av 

bemanningsföretagen som arbetar mycket med rekrytering och bemanning.
57

 

Bemanningsföretagen har blivit ett nytt alternativ när det gäller personalhantering och 

hushållning av mänskliga resurser
58

.  
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4. Empiri  

 

I detta kapitel presenteras de olika företagen som deltagit i studien. Sedan följer 

de svar vi mottagit under intervjuerna. 

 

4.1 Företagen  

För att få en bättre uppfattning av företagen kommer här en presentation av varje företag. 

 

4.1.1 Vafab Miljö AB 

Vafab Miljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering. I regionen som består av 

alla kommuner i Västmanland samt Heby och Enköpings kommuner bor det cirka 300.000 

privatpersoner. Det finns även mer än 10.000 företag i regionen som använder sig av Vafab 

Miljös tjänster inom avfallshantering.
59

 

 

I regionen finns 18 stycken återbruk, det största antalet finnes i Västerås. Den verksamma 

deponin finns på Gryta avfallsstation i Västerås, där finns även huvudkontoret. Under 2012 

hade Vafab Miljö en omsättning på ungefär 372 miljoner kronor.
60

 Förutom 

kärnverksamheten finns även dotterbolaget Växtkraft som tillverkar biogas och biogödsel.61 62 

 

Figur 4 visar hur Vafab Miljö är uppbyggt. Den del som undersökts är Administrativa 

avdelningen där ekonomienheten finns. Den sköter ekonomin för alla delar i organisationen.
63

 

 

Den administrativa avdelningen består av tre delar, Ekonomi, Administration och Personal. 

- Ekonomienheten sköter bland annat den löpande redovisningen, rapportering och 

bokslut. 

- Administrationsenheten ansvarar för den interna servicen som innefattar telefoni, post 

och kontorsservice.  

- Personalenheten arbetar med bland annat ledarutveckling, kompetensutveckling och 

arbetsmiljö.
64
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Figur 4, Vafab Miljö AB organisation, (Vafab Miljö.se 6) 

 

4.1.2 Tepes AB 

Tepes AB är ett familjeföretag som grundades 1980 i Västerås. I dagsläget äger de tre 

bröderna Johnny, Tohny och Benny Tjernkvist en tredjedel var. Vid starten arbetade företaget 

med kolonilotter längs Svartån i Västerås. Arbetet innefattade då främst markarbeten och 

under årens gång övergick de till allt från fastighets- och trädgårdsskötsel till transport och 

grävmaskiner.
65

 

 

Tepes AB består av tre olika huvuddelar, Anläggning, Transport och Wimans bil- och 

maskinservice. Tepes Anläggning AB är den del som varit med från starten och är även den 

del varifrån de största intäkterna kommer. De utför fastighetsskötsel där exempelvis 

snöröjning, sandning, plantering av buskar och träd ingår. Anläggning utför även grund- och 

markarbeten åt kommun, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Tepes Transport utför 

diverse transporter och Wimans bil- och maskinservice står för service av företagens maskiner 

och fordon.
 
Företaget har idag en omsättning på 34 miljoner kronor.

66
 

Figur 5 visar hur Tepes Anläggning är uppbyggt, ekonomi- och personaldelen är den vi 

inriktat oss på. 
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Figur 5, Tepes AB organisation, (intervju) 

4.1.3 Tandläkare Maria Film Holmqvist AB 

Tandläkare Maria Film Holmquist AB är en privat tandläkarklinik belägen i centrala 

Sandviken. Företaget består utöver ägaren Maria Film Holmquist av två anställda, en 

tandhygienist och en tandsköterska. Företaget har idag en omsättning på ca 3,8 miljoner 

kronor.
67

 

 

Det enda administrativa arbetet som företaget sköter själv ansvarar tandsköterskan Christina 

Nilsson för. Det arbetet består bland annat av fakturering och beställning av varor som upptar 

ca 25% av hennes arbetstid.
68

 

Allt övrigt administrativt arbete som bokföring och revision lämnas idag iväg till en 

revisionsbyrå
69

. 

 

Figur 6, Tandläkare Maria Film Holmquist AB organisation, (intervju)  
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4.1.4 Poolia 

Poolia grundades 1989 i Stockholm, då under namnet Ekonompoolen, av Björn Örås. Han 

hade tidigare arbetat i Ulla Murmans företag, som var landets första moderna 

bemanningsföretag. Poolia var inriktat på uthyrning av kvalificerade ekonomer, under 1990-

talet började Poolia även rekrytera personal inom andra branscher.
70

 
71

  I dagsläget finns 

Poolia även utanför Sveriges gränser, då i Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland.
72

 

 

I Västerås finns det ca 20 stycken konsulter anställda inom Poolia, av dessa är det ungefär 

50% som arbetar inom ekonomi.
73

 Poolia har under åren varit med om både upp- och 

nedgångar, men trots detta behåller företaget sin position som ett av de större 

bemanningsföretagen på den svenska marknaden.
74

  

 

Bilden visar förhållandet mellan de tre parterna, bemanningsföretaget, konsulten och 

kundföretaget. Poolia har en direkt kontakt med både kundföretag och konsulter, detta för att 

få en optimal relation mellan parterna.  

 

Figur 7, Bemanningsföretags relation till kundföretagen, (intervju)  
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4.2 Intervjuer  

Nedan finns de svar vi erhållit under de intervjuer som utförts.  

 

4.2.1 Vafab Miljö AB 

I vår intervju förklarar Helena Johansson att företagets ekonomienhet inte är så effektiv som 

den skulle kunna vara, hon anser dock att förändring är något som tar tid. Vafab Miljö har 

sedan lång tid tillbaka haft en liknande ekonomienhet som den de har idag. Ekonomichefen 

får hjälp av redovisningsekonom och ekonomiassistent. De personerna sköter hela företagets 

ekonomi från företagets huvudkontor.  

 

Eftersom rekrytering är något som tar tid, något som inte företaget har idag så har Vafab 

Miljö hyrt in en konsult under en kortare period. ”Vi har även anställt en ekonomiassistent 

som snart ska börja arbeta här, men eftersom rekryteringen drog ut så mycket på tiden passade 

det bra att ta in en konsult”. En fast tjänst är dock att föredra då Johansson anser att inhyrd 

personal kan vara en osäkerhet för både den anställda och företaget. Personen kan bli erbjuden 

en "bättre" tjänst alternativt så kan företaget hitta någon mer lämpad för tjänsten.  

 

”När vi nu har hyrt in en konsult från Poolia har vi haft turen att få en otroligt välutbildad 

person”. Enligt Helena Johansson kan det vara svårt att hyra in en person under en kort tid, 

”vi använder oss av 400 stycken olika indexkonton och har cirka 60 000 fakturor per år så det 

kan vara svårt för en konsult att komma in i arbetet”. 

 

Helena Johansson som är utbildad ekonom började sin karriär inom bemanningsbranschen. 

Där fick hon en del uppdrag inom ekonomi men fick även uppdrag som var mindre relevanta 

för hennes utbildning. Detta gjorde hon för att komma ut på arbetsmarknaden vilket ledde till 

ett arbete som revisor för PWC. När Helena Johansson tänker tillbaka på tiden på 

bemanningsföretaget anser hon att det var ett bra sätt att börja karriären på även om hon visste 

redan då att det inte var ett långsiktigt arbete. Att arbeta med saker som inte är relevanta för 

utbildningen man har är inte heller speciellt roligt. 

 

Helena Johanson anser att praktik för högskolestudenter skulle vara ett bra alternativ. ”Med 

en praktikant slipper vi rekryteringsprocessen men vi får ändå in en person som vill lära sig” 
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Dock skulle en praktikant vara att föredra efter att företaget har gjort en effektivisering av 

ekonomienheten. ”Just nu finns det tyvärr ingen tid över, men jag anser att det är något 

positivt för framtiden”.  

 

Inom en snar framtid kommer det att anställas en ny redovisningsekonom på företaget och då 

kan en eventuell effektivisering av ekonomienheten påbörjas.  

 

 4.2.2 Tepes Anläggning AB

Berit Tjernkvist som var med och grundade företaget med sin man har sedan starten själv 

skött företagets ekonomi och under senare år fått hjälp av dottern Camilla Svanström.  

Företaget tar hjälp av revisionsföretag för att sköta bokslut, ”ibland låter vi även 

revisionsföretaget göra en översikt över bokföringen för en sex månaders period”. Berit 

Tjernkvist har en positiv uppfattning om hur den administrativa biten av företaget sköts idag. 

”Vi är väldigt nöjda och tycker det fungerar bra även om vi kanske skulle behöva lite mer 

hjälp under vissa perioder”. 

 

Tepes AB har idag en negativ inställning till inhyrd personal då de anser att bokföringen blir 

skött på annat sätt än vad företaget föredrar. En konsult som kommer för att arbeta en period 

är inte insatt och kommer troligtvis inte hinna lära sig hur saker ska skötas på företaget. Berit 

Tjernkvist tror att om konsulten skulle åka iväg på en kortare kurs om företagets system 

skulle upplärningen ske lättare. Hon ser dock att de resurserna hellre läggs på långsiktig 

personal inom företaget.  

 

Dock anser de att vid tillfälliga behov så kan bemanningsföretag användas under en kortare 

tid. De anser även att lojaliteten är högre hos personer som är anställda direkt genom 

företaget. En person som är anställd hos företaget stannar ofta där en längre tid och har då en 

större vilja att prestera.
75

 

 

De anser att tidigare inhyrd personal skött bokföring och administrativt arbete på annat sätt än 

vad företaget brukar. Deras negativa syn på bemanningsföretag anser de själva komma från 

dåliga erfarenheter.
76
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Både Berit Tjernkvist och Camilla Svanström tror att om högskolans ekonomprogram skulle 

ha praktikperioder vore det ett utmärkt tillfälle att få in ny personal i arbetet, ”då skulle vi 

kunna ha en student här under en praktikperiod och sedan anställa personen när utbildningen 

är klar, på så sätt skulle vi få in en person i företaget som redan har kunskap om hur vårt 

arbete fungerar”. Skulle det vara möjligt att ta en in praktikant från högskolan skulle de välja 

det före att ta in en konsult från bemanningsföretag. Någon som fortfarande studerar är ofta 

lättare att lära upp och forma utefter de rutiner företaget har. 

 

4.2.3 Tandläkare Maria Film Holmqvist AB 

I intervjun med Christina Nilsson säger hon att ekonomiarbetet ligger utanför hennes 

kunskaper och hon tror att om företaget skulle besluta sig för att sköta den ekonomiska biten 

på egen hand skulle en konsult vara ett bra alternativ. ”Det skulle vara ett enkelt sätt att testa 

om vi skulle tjäna både tid och pengar på att sköta arbetet själva. Skulle det inte fungera kan 

vi ju bara gå tillbaka som vi hade tidigare. Det är svårare att göra så om vi skulle anställa 

någon inom företaget att sköta ekonomin åt oss”. I slutändan tror dock Christina Nilsson att 

en konsult inte är bra i längden, hon anser att det blir en separation mellan konsulten och 

företaget oavsett om man vill det eller inte.  

 

Tandläkare Maria Film Holmquist anser även hon att en konsult skulle vara ett bra alternativ 

för att testa att sköta ekonomin själva. Hon tror dock att det skulle vara svårt att få ihop det, 

”vi har väldigt små lokaler och skulle vi ta in en extra person här som behöver sitt utrymme 

för att jobba i lugn och ro skulle det bli väldigt trångt. Det skulle även bli problem med 

Christinas timmar, då hon skulle bli av med sin administrativa del av arbetet och skulle 

troligtvis då behöva gå ner till att endast jobba 75%, något jag inte tror att hon vill”. Då 

företaget är litet och har en familjär känsla anser de att någon utifrån skulle ha svårt att 

komma in i företaget och känna lojalitet. 

 

Maria Film Holmquist är nöjd med hur hennes företag sköts i dagsläget men hon är dock 

öppen till idén att någon gång kanske testa att sköta ekonomin inom företaget. ”Vi kanske ska 

testa under något år och se om vi tjänar något på det, men om vi väljer att göra det kommer vi 

absolut ta in en konsult till att börja med”.  

 

På frågan om högskolepraktik skulle kunna hjälpa företaget svarar både Maria Film 

Holmquist och Christina Nilsson att det skulle bli svårt. Eftersom de sköter sådan liten del av 
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ekonomin själva skulle det finnas för lite att lära sig för någon som studerar ekonomi, vilket 

är målet med praktiken. 

 

4.2.4 Poolia 

I en intervju med kontorschefen för Poolia Västerås, Marie Havel, förklarar hon att 

anledningen till att bemanningsföretag har så dåligt rykte idag är att det finns så många små 

bemanningsföretag som inte ser till konsulternas bästa utan tänker mest på att tjäna pengar.    

”Vi gör allt vi kan för att hålla vårt rykte på topp men det är svårt när det finns 

bemanningsföretag som förstör för alla”. 

 

Rekryteringen fungerar så att Poolia arbetar tillsammans med kundföretaget för att hitta en 

lämplig konsult. ”Det har hittills fungerat bra, men självklart har företaget sedan rätt att få en 

ny konsult om de känner att det inte fungerar. Då försöker vi bara hitta ett annat uppdrag för 

den drabbade konsulten”.   

 

Nästan alla anställningar som Poolia står för är tidsbegränsade ”oftast är det mellan tre till sex 

månader, vi brukar aldrig ha uppdrag som är kortare än en månad”. Poolias anställning brukar 

därför till en början bara bestå av en provanställning. Har en konsult därför ett uppdrag på tre 

månader kan den efter det få gå hemma med en lägre garantilön efter att uppdraget är slut. ”Vi 

brukar nästan alltid hitta ett nytt uppdrag till de konsulter som avslutat de uppdrag de blivit 

anställda för, men självklart finns det en teoretisk risk att en konsult kan få gå hemma med 

garantilön under längre tid om vi inte hittar något”.  

 

Poolia betalar löner till sina konsulter som är i paritet med vad de skulle tjänat om de var 

anställda av själva företaget de har ett uppdrag för. ”Lönerna ligger ungefär lika, sen betalar ju 

företaget en högre summa till oss för att få ha konsulten där” Vad företagen betalar är väldigt 

olika, vissa företag vill ha flera konsulter och kan då få ett paketpris. Vissa företag kommer 

med ett visst behov och ett ungefärligt pris vad de vill betala och sedan räknar Poolia ut ett 

prisförslag till företaget. Dock så har vissa företag en mindre budget när det kommer till 

rekrytering vilket gör att de inte får samma utförliga rekrytering av Poolia som andra företag 

med större budget.  

 

Kostnaden för sök- och urval försvinner nästintill vid inhyrning av konsult från 

bemanningsföretag. Detta då bemanningsföretaget väljer ut en person de vet har kunskapen 
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att utföra arbetet. Kostnaden för upplärning är något som tillkommer oavsett om du anställer 

eller hyr in en konsult. Även om personen har arbetat med liknande sysslor och program så är 

alla företag olika och utför arbetet på olika sätt.  

 

I Västerås anställer Poolia sällan nyexaminerade ekonomer, detta beror på att de sällan har 

samma erfarenhet av ekonomijobb som någon som arbetat i några år. På grund av detta tror 

Marie Havel att praktik skulle underlätta för studenter att komma ut på arbetsmarknaden. Om 

ett företag inte har möjlighet att anställa studenten efter studietiden skulle i vissa fall 

studenten kunna arbeta kvar på arbetsplatsen via Poolia. Detta skulle underlätta för både 

studenter och företag, men även för bemanningsföretaget som skulle slippa sköta 

rekryteringen för tjänsten det handlar om. 

 

4.3 Sammanfattning av empiri  

Vafb Miljö AB är ett företag som har hand om avfallshantering i Västmanland samt Heby och 

Enköpings kommuner. De har sin egen ekonomienhet och de sköter all ekonomi på egen 

hand. Idag har de en konsult som arbetar på ekonomienheten och deras syn på 

bemanningsföretag är att det är en bra kortsiktig lösning men inte något som fungerar i 

längden.
77

 

 

Tepes AB är ett familjeägt företag som arbetar inom anläggningsbranschen. Företaget har en 

egen ekonomiavdelning men de tar även hjälp av revisionsföretag. De har tidigare haft 

konsulter som har arbetat med ekonomin men de anser att detta inte var en bra lösning. Efter 

detta har företaget fått en negativ syn på bemanningsbranschen då de anser att konsulter inte 

uppfyller de krav som företaget har.
78

 

 

Tandläkare Maria Film Holmquist AB är en liten privatägd tandläkarklinik. Företaget har 

endast tre anställda och all ekonomi inom företaget lämnas iväg till revisionsföretag. De tror 

att om de skulle prova på att sköta ekonomin själva skulle en konsult vara en bra lösning. 

Denna lösning skulle dock endast fungera under en kortare period och de anser även att det 

kan uppkomma en separation mellan företaget och konsulten.
79
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Poolia är ett av de ledande bemanningsföretagen i Sverige, de hyr främst ut konsulter inom 

ekonomi. De tror att bemanningsbranschens dåliga rykte kommer från små 

bemanningsföretag som inte tar branschen på allvar utan tänker mer på att tjäna pengar.
80
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5. Analys  

 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån referensramens innehåll. 

 
 
Rekryteringen är en viktig faktor i företagens anställningar, vid direkt anställning kan 

kostnaden variera beroende på hur lång tid rekryteringen tar, vilka resurser som krävs samt 

hur kunnig den personal som rekryterar är.  Bemanningsföretagen som ofta rekryterar 

personal har större vana och är marknadsstrategiska inom området. Detta gör att de kan få ner 

kostnaderna för rekryteringen. Denna kostnad ingår sedan i den summa företaget betalar för 

att anlita dem. Beroende på företagets ekonomiska situation regleras pris och rekrytering för 

kundföretaget. Det har varit svårt att få exakta summor på företagens rekryteringskostnader då 

de varierar beroende på företagens resurser. Priset företagen betalar för bemanningsföretagets 

tjänster bestäms efter en förhandling mellan de två parterna. Eftersom de båda priserna 

varierar har vi valt att rikta in oss på värdet av personalen, det vill säga personalens kunskap. 

Hur högt värderad är personalen om företagen bortser från kostnaderna?   

 

Vad är trygghet, lojalitet och kunskap värt för företagen? Samtliga företag som intervjuats 

känner mer trygghet vid direkt anställning, oavsett åsikt om bemanningsföretag. Tepes AB 

har under kortare perioder anlitat konsulter och känner sig inte nöjda då konsulterna haft svårt 

att uppfylla de krav som ställts. Som ett litet företag kan vanor och specifika sätt att arbeta på 

vara betydelsefulla. I ett större företag kan arbetet ske mer självständigt och det sköts inte 

inom lika strikta ramar. Vafab Miljö AB har för närvarande anlitat en konsult för att täcka ett 

temporärt behov som uppkommit då rekryteringen av en tjänst dragit ut på tiden. Konsulten är 

välutbildad inom ekonomi och Vafab Miljö AB är mer än nöjda. Hos Tandläkare Maria Film 

Holmquist AB har de ingen erfarenhet av konsulter men de anser att det inte skulle passa in i 

företaget bland annat på grund av dess storlek. Dock ser samtliga företag att om ett kortare 

behov uppstå kan bemanningsföretag vara en bra lösning. 

 

Bemanningsbranschen har sedan länge haft ett dåligt rykte, enligt Poolia är detta något som 

beror på oseriösa företag inom branschen. Ofta ligger flera företags problem i rekryteringen. 

Då många oseriösa bemanningsföretag har en kort och oarbetad rekrytering kan resultatet bli 

att en konsult som inte är lämpad för uppdraget får tjänsten. Vilket i slutändan kan leda till att 

kundföretaget inte blir nöjda och ett dåligt rykte för bemanningsföretaget uppstår. 

Bemanningsföretagen som lyckats sortera bort de personer som ej är lämpade för tjänsten och 
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sedan rekryterat rätt personer är de som bidrar till ett gott rykte för branschen. Anlitas en 

konsult står bemanningsföretaget för sök- och urvalskostnader, dessa innefattar direkta 

kostnader i form av annonsering och andra sökvägar. Även de indirekta kostnaderna som tid 

för arbetskrav och behovsanalys ingår samt tid för urval och anställning. De indirekta 

kostnaderna formas med hjälp av en diskussion mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget. När det kommer till upplärningskostnader kan även de delas upp i direkta och 

indirekta kostnader. Kurskostnader är en del av de direkta kostnaderna, dock tillfaller de 

oftast den egen anställda personelen på företaget. Detta på grund av att företagen vill satsa 

sina resurser på långsiktig personal inom företaget. Den nyes tid för introduktion och 

inskolning ingår även i de direkta kostnaderna. Dock är detta en kostnad som uppstår vid 

rekrytering av både egen personal och inhyrd konsult. Även de indirekta kostnaderna som 

andras tid för handledning av den nye och administrativ tid för upplärning uppstår för de båda 

rekryteringsalternativen. 

 

Det finns även risk för brister i kommunikationen när ett bemanningsföretag tillhandahålls. 

Om direkt anställning sker blir det en direkt kommunikation mellan företagets ledning och 

den anställda personen. När ett bemanningsföretag kopplas in tillkommer en tredje part som 

kan försämra kontakten mellan företaget och konsulten då mycket av kommunikationen går 

via bemanningsföretaget. Den tredje parten tillför då att risken för missförstånd ökar då det 

inte alltid blir en direkt kommunikation. 
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 6. Slutsatser 

 
I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån uppsatsens problemformulering och 

syfte. Här ges även förslag på åtgärder av studiens problem och förslag till 

vidare forskning av ämnet. 

 
 

6.1 Slutsats  

Valet av att anställa egen personal eller hyra in konsulter är väldigt individuellt för alla 

företag. När företagen ska anställa personal är rekrytering en viktig faktor då kostnaderna kan 

variera mycket beroende vilket val man gör. Till stor del beror valet på företagets ekonomiska 

situation då bemanningsföretagen vanligen kostar mer om en utförlig rekrytering ska göras. 

Rekrytering är dock något som är svårt och bemanningsföretagen har ofta större vana samt vet 

hur man rekryterar på bästa sätt och kan på så vis få ner kostnaderna för rekryteringen. För 

företag som bara behöver tillfällig ökning av personal under en kortare period är 

bemanningsföretag ett bra alternativ. Man får den hjälp som behövs under en period med 

mycket att göra och sedan återgår företaget till det normala. Bemanningsföretag är även en 

bra lösning för företagen som inte har tid att rekrytera då bemanningsföretagen är 

marknadsstrategiska när det kommer till rekrytering. Tack vare det kan bemanningsföretagen 

hjälpa företagen att hitta den person som är mest lämpad för arbetet.  

 

Då bemanningsföretagen enligt vår undersökning har ett sämre rykte kopplar vi de till att 

rekryteringen hos bemanningsföretagen inte är optimal. Detta på grund av att rekryteringen 

utförs på ett sämre sätt hos oseriösa företag inom branschen. 

 

Vi anser även att direkt anställning av företaget ger en bättre relation mellan den anställda 

personen och företagets ledning, detta kan dock variera från företag till företag. Men eftersom 

det tillkommer en tredje part när företaget väljer att ta in en konsult finns det en stor risk att 

kommunikationen går från ledning till bemanningsföretagen och sedan vidare till konsulten. 

Detta är självklart inte optimalt för varken företagets ledning eller konsulten.  

 

Då samtliga företag vi intervjuat föredrar personal som är direkt anställd hos dem och ser det 

som en trygghet bör det personliga värdet vara högre än kostnaden för den anställda. Att 

anställa någon kan därmed ses som en investering inför framtiden. En person som blir anställd 

av företaget känner lojalitet och kommer att göra sitt yttersta för företagets framgång. En 
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temporärt anställd konsult kan givetvis agera på samma vis, men mer om denne tros bli 

anställd av företaget inom en snar framtid. Dessa situationer uppstår om allt går bra, skulle 

motsatt ske kan det vara svårare att byta ut personen om denne blivit fast anställd. En konsult 

som företaget inte är nöjd med kan däremot bytas ut till nästkommande dag. Det hela bör 

övervägas noga, tidigare referenser bör ses över, ens egen rekrytering bör värderas och 

personen bör följas upp under eventuell provanställning.  

 

Företagen som vi har intervjuat föredrar personal som är direkt anställd hos dem och ser det 

som en trygghet. Därför anser vi att värdet i personen är högre än kostnaden för den anställda. 

Därmed är det värt att investera i personal om resurser finns. Vi tror att en person som är 

anställd av företaget kan se en framtid där och på så vis göra ett bättre arbete.  

 

I vår studie märker vi att de mindre företagen inte är lika positiva till konsulter. Vi anser att 

företag känner en större trygghet till egen anställd personal. Detta på grund av att de mindre 

företagen vill känna en trygghet och lojalitet från personalen. Något som lättare uppstår om 

företaget anställer egen personal. 

 

Bemanningsföretagen erbjuder oftast sina konsulter visstidsanställning, ibland slutar dock 

anställningen med att konsulten blir anställd hos företaget. Men eftersom det är så pass många 

företag som bara tar in konsulter under kortare perioder är detta ingen säkerhet. Att hyra in en 

konsult i företaget är inget kostnadseffektivt alternativ. I längden blir det dyrt att ta hjälp från 

bemanningsföretag. 

 

6.2 Övriga synpunkter  

Utifrån slutsatserna vi har dragit har vi kommit fram till några lösningar som vi anser skulle 

göra bemanningsbranschen bättre för både företag och konsulter. 

 

Genom att införa praktik på högskolornas ekonomprogram skulle företagen få en enkel och 

kostnadseffektiv hjälp som sedan skulle kunna leda till en anställning för studenten. Då skulle 

betald upplärningstid undvikas och företagen kan anställa en person som redan är insatt i 

rutinerna. Praktik är dock inte möjligt för alla företag men är en bra lösning för många. 

 

Eftersom bemanningsföretag har så stor kunskap i rekrytering anser vi att de bör utnyttja det 

på bästa sätt. Genom att låta bemanningsföretagen sköta rekryteringen för ett företag som vill 
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anställa ny personal skulle företag spara massor av resurser. Bemanningsföretaget skulle 

endast sköta rekryteringen och personen blir sedan direkt anställd inom företaget.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har en fråga ofta kommit upp: Hur kostnadseffektivt är det att ta hjälp av 

bemanningsföretag? För att försöka besvara detta tror vi att mer tid skulle krävas för att hitta 

företag som är villiga att uppge mer specifika summor. Utifrån den litteratur vi använt oss av 

finns en bra grund för att räkna ut det mer kostnadseffektiva alternativet. Detta tror vi skulle 

kunna vara ett bra ämne för en magisteruppsats.  
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Bilaga 1 

 

Frågor till företagen 

 

1. Hur ser verksamheten ut idag? 

 

2. Vad har ni för omsättning på företaget? 

 

3. Hur mycket av ekonomin sköter ni själva? 

 

4. Hur många arbetar med den ekonomiska biten idag? 

 

5. Om ingen, vem sköter den? 

 

6. Är ni nöjda med det alternativet som används idag? 

 

7. Varför/varför inte? 

 

8. Har ni alltid använt er av samma tillvägagångssätt? 

 

9. Hyr ni in några konsulter från bemanningsföretag idag? 

 

10. Om inte, har ni gjort det vid tidigare tillfällen? 

 

11. Vad anser ni om att hyra in folk från bemanningsföretag som sköter ekonomin? 

Bra/dåligt? 

 

12. Tror ni att praktik från högskolestuderande skulle kunna underlätta företagets sätt att 

rekrytera? 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Frågor till bemanningsföretag 

 

1. Hur ser verksamheten ut idag? 

 

2. Hur många konsulter finns det som jobbar med ekonomi i Västerås idag? 

 

3. Hur går det till när ni hyr ut en konsult? 

 

4. Är anställningen tidsbegränsad? 

 

5. Vad händer om företaget inte är nöjda med sin konsult? 

 

6. Vad händer när uppdraget är slutfört? 

 

7. Många har en negativ syn på bemanningsföretag idag och anser att det är en 

anställning utan säkerhet. Vad säger du om detta? 


