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Sammanfattning 
Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, 
det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker 
marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att 
skapa ett flexibelt företag. En flexibel produktion baseras på utnyttjandet av resurser 
som innefattar både maskiner och bemanning. En strategi för att uppnå flexibilitet inom 
bemanningen är genom en intern bemanningspool, ett team som arbetar för att täcka upp 
vid olika behov. Tidigare har det varit svårt att möta olika variationer inom 
personalbehovet. Den här studien pekar mot att en intern bemanningspool främjar 
effektivitet och flexibilitet inom företagen. Studiens syfte är att identifiera 
framgångsfaktorer och risker med en intern bemanningspool inriktad mot arbeten som 
inte kräver legitimation. Vidare är syftet att ta fram beslutskriterier inför ett eventuellt 
beslut avseende inrättande av en bemanningspool. 
  
För att besvara syftet används en kvalitativ fallstudieundersökning med en abduktiv 
ansats för att få en så generaliserad bild över problemet som möjligt. Datainsamlingen 
bestod av intervjuer med två företag från olika branscher med tre respondenter som 
valdes utifrån olika kompetenskrav gällande ämnet- intern bemanningspool. 
Teoriinsamlingen bestod av litteratur som ansågs vara lämplig inför arbetet med 
bemanningspoolen. 
  
Studien resulterade i ett ramverk med olika kategorier som företag bör ta hänsyn till 
inför beslutet angående personalstrategi. Genom att se efter nyckelord under 
intervjuerna samt den valda litteraturen kunde flera framgångsfaktorer och risker 
påvisas. Framgångsfaktorerna bestod av kunskap, arbetsrotation, starkt ledarskap, 
teamarbete, tydlig informationsdelning och en gemenskap på arbetsplatsen. Riskerna 
bestod av brist på gemenskap och själva medlemmarna i poolen. Det är alltid en risk att 
anställa personal men i en bemanningspool syns konsekvenserna extra tydligt om 
personalen inte har tillräckligt med kunskaper eller inte vill arbetsrotera. Det kan även 
vara en stor risk att ha en intern bemanningspool på heltid eftersom behovet kan variera. 
För att poolen ska vara så effektiv som möjligt och bidra till de olika 
framgångsfaktorerna behöver poolen användas på rätt sätt. Risken är att den används till 
funktioner som inte sammanfaller med syftet för poolen. Om detta sker kommer inte 
poolen uppnå samma effektivitet och flexibilitet som den annars skulle. 
  
Slutsatsen med studien är att en intern bemanningspool är ett bra alternativ för många 
företag men inte alla. Det är viktigt att se efter vilka förutsättningar som varje enskild 
organisation har. Poolen kan främja hälsa och skapa en flexibilitet hos företaget till en 
lägre kostnad än andra personalstrategier som till exempel extern bemanning. 
Respondenterna och tidigare studier understryker att ett starkt ledarskap behövs för att 
poolen ska ge de olika förbättringar och framgångar som finns att inhämta. 
  
                      
Nyckelord: Personalstrategi, intern bemanningspool, flexibilitet, hälsa, arbetsrotation. 
  
 

 



 

 

Abstract 
During todays conditions is it no longer possible to offer only good products, it is 
important that companies are as efficient as possible in every way. An uncertain market 
creates variations in demands, one way of managing these variations is to build a 
flexible company. A flexible production is based on the utilization of resources, which 
include both machinery and staff. A strategy for achieving flexibility in staffing is 
through an internal staffing bank, a team that works to cover up for different needs. In 
the past, it has been difficult to meet different variations in staffing. This study points 
out that an internal staffing bank promotes efficiency and flexibility within the 
companies. The purpose of the study is to identify various success factors and risks with 
an internal staffing bank focused on work that does not require any credential. 
Furthermore, the purpose is to establish decision criterias for a possible decision 
regarding the establishment of a staffing bank. 
 
  
To answer the purpose, a qualitative case study with an abductive approach is used to 
get a generalized picture of the problem as possible. The data collection consisted of 
interviews with two companies from different industries with three respondents selected 
on the basis of different competence requirements regarding the subject internship crew 
pool. The theory collection consisted of literature considered appropriate for the work 
with the staffing bank. 
  
The study resulted in a framework with different criterias that will serve as a basis for 
decision making before the choice of which employee strategy is determined. By 
looking for keywords during the interviews and the chosen literature, several success 
factors and risks could be detected. Success factors consisted of knowledge, job 
rotation, strong leadership, teamwork, clear information sharing and a fellowship at the 
workplace. The risks consisted of the lack of fellowship and the members of the bank 
itself. There is always a risk of recruiting staff, but in a staffing bank the consequences 
are more visible clear if the staff do not have enough knowledge or do not want to rotate 
work assignments. There may also be a high risk of having an internal staffing bank full 
time as the need may change. In order for the internal staffing bank to be as effective as 
possible and to contribute to the various success factors, the staff bank needs to be used 
properly. The risk is that the staffing bank is used for functions that do not coincide with 
the purpose, the same efficiency and flexibility that the staffing bank might contribute 
with can not be expected if it is not properly used. 
  
The conclusion of the study is that an internal staffing bank is a good option for many 
companies, but not every company. It is important to observe which conditions each 
organization has. The staffing bank can promote health and create flexibility for 
companies at a lower cost than other staffing strategies such as external staffing. 
Respondents and previous studies emphasize that a strong leadership is needed for the 
staffing bank to provide the various improvements and successes that can be achieved. 
 
Keywords: Staffing strategy, internal staffing bank, flexibility, health, work rotation.  
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1. Inledning 
Det inledande avsnittet börjar med bakgrundsinformation till det valda ämnet och 
problemet som ämnet avser. Syftet och frågeställningarna har valts för att svara på det 
specifika problemet som sedan besvaras under det sista avsnittet, slutsats.  

1.1 Bakgrund                                                      
Företag måste ständigt arbeta med förbättringar för att kunna besvara marknadens 
varierande efterfrågan (Olhager 2013). I stort sätt alla företag och andra typer av 
organisationer utsätts för störningar på grund av förändringar i omvärlden. Genom att ha 
en inbyggd flexibilitet klarar företag av att anpassa sig till de nya förutsättningarna, det 
vill säga “planera för att parera” (Lumsden, 2012, p. 727). Ett sätt att möta nya 
förändringar och en varierad efterfrågan är att skapa en så flexibel produktion som 
möjligt. En flexibel produktion baseras på utnyttjandet av resurser som innefattar både 
maskiner och bemanning. När efterfrågan varierar, varierar även behovet av resurserna 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Det finns olika anledningar till att ett plötsligt 
behov av bemanning uppstår, exempelvis sjuk personal, utbildning eller ett ökat behov 
på grund av en tillfällig högre efterfrågan. 
  
Enligt Christopher (2011)  är det välkänt hos alla chefer att det inte längre räcker med 
endast bra produkter för att hålla sig konkurrenskraftig. Marknaden är komplex och i 
ständig förändring, därför krävs det en noggrann översikt av processer samt en väl 
utformad hantering av produkter. Effektivitet är ett prioriterat område i samband med en 
oförutsägbar efterfrågan. Företag strävar efter förmågan att snabbt kunna reagera för att 
möta det (exakta) behovet (ibid). Ett sätt att balansera sin arbetskraft är att utveckla en 
bemanningsstrategi som kan innebära antingen extern eller intern bemanning. Det finns 
många skäl till varför företag väljer att använda sig av extern bemanning. Vidal och 
Tigges (2009) menar att den externa bemanningsstrategin hjälper företag att enkelt möta 
en efterfrågan som varierar. Ett ökat behov av arbetskraft kan snabbt och enkelt lösas 
genom att hyra in personal. Håkansson och Isidorsson (1999) menar att företag ofta har 
sin bemanningsnivå på ett minimum för att hålla de fasta personalkostnaderna så låga 
som möjligt. I en annan studie beskriver Håkansson och Isidorsson (2016) hur företag 
kan undvika olika kostnader genom extern bemanning. Vid inhyrning kan företaget 
täppa igen luckor där det behövs personal och samtidigt undvika kostnader för 
exempelvis sjukskrivningar, uppsägningar, rehabiliteringar och pension. En annan 
anledning till att använda sig av extern bemanning är att se det som en provanställning. 
Företaget undviker på så sätt arbetsgivaransvar och andra administrativa kostnader som 
exempelvis själva arbetsannonsen, urvalet, intervjuerna och anställningsavtalet 
(Andersson & Wadensjö, 2004). 
  
Baumann, Mechtel och Stähler (2008) belyser att kostnader för dessa områden istället 
förflyttas och räknas in i kostnaderna som företaget tar för uthyrning, vilket innebär att 
det kan bli väldigt dyrt och ohållbart för kundföretaget i ett längre perspektiv. De menar 
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att inhyrd personal dels har sämre orienteringsförmåga på arbetsplatsen och dels att de 
kräver en upplärningstid som i sig medför kostnader för kundföretaget. Enligt Downey 
(1995) tenderar företag som använder sig av tillfällig personal ha en högre 
personalomsättning, dessutom har kunskaperna inom företaget en tendens att försvinna 
tillsammans med personalen. En hög personalomsättning kan vara negativt, kunskaper 
och samhörighet kan snabbt försvinna eftersom engagemanget hos den tillfälliga 
personalen kan vara bristande (Downey, 1995). Adams, Kaplow, Dominy och Stroud 
(2015) styrker teorin i sin studie med att skriva att tillfällig personal bidrar till sämre 
kvalitet eftersom de är mindre bekanta med organisationens policys och procedurer. 
Enligt Johnson (2010) har det uppstått både politiskt och fackligt motstånd mot extern 
bemanning. Han menar att det är ett sätt för företag att undvika olika lagar som finns 
under “Lagen om anställningsskydd” (LAS). Under arbetet med extern bemanning kan 
lagar som riktar sig mot anställningsskydd och turordningsreglerna undvikas. 
  
Den andra personalstrategin intern bemanning är inte lika väl utforskat område som 
extern bemanning. Det finns några studier angående intern bemanning inom den 
svenska sjukvården. I studierna framgår det att sjukvården har haft problem med 
arbetskraften under de senaste åren och ett sätt att möta behovet av arbetskraft har varit 
att hyra in personal från externa bemanningsföretag. I längden har den personalstrategin 
visat sig vara varken ekonomiskt eller praktiskt hållbar. Med extern bemanning har 
timkostnaden per anställd varit högre och kvalitén på arbetet har visat sig vara lägre 
(Rispel & Moorman, 2015). Vårdens främsta mål är att erbjuda säkerhet för patienterna 
men enligt Adams et al. (2015) påverkas denna säkerhet av inhyrning av temporär 
personal. Det finns sjukhus som istället har skapat en intern bemanningspool som ett 
alternativ för att täcka behov av arbetskraft (Burton & Price, 2012).                     

1.2 Problemformulering 
Det finns flera artiklar om interna bemanningspooler inom vården där arbetet framställs 
som relativt enkelt. Legitimerade arbeten som exempelvis sjuksköterska innebär att alla 
anställda har samma grundkunskaper (Burton & Price, 2012). Information om samma 
personalstrategi inriktat mot arbeten utan legitimation var inte lika bred. Arbeten som 
inte kräver en legitimation bidrar till att kunskapskraven varierar, därför kan det vara 
svårt att använda sig av inhyrd personal. Problemet med tidigare forskning är att de 
flesta studier handlar om varför man bör eller inte bör använda sig av extern bemanning 
(Rispel & Moorman, 2015). Det har även presenterats några fåtal synvinklar på varför 
intern bemanning är ett bra alternativ men att företag upplever olika problem med själva 
arbetet.  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera framgångsfaktorer och risker inom arbetet med en 
intern bemanningspool inriktat mot arbeten som inte kräver legitimation. Vidare är 
syftet att ta fram beslutskriterier inför ett eventuellt beslut avseende inrättande av en 
bemanningspool. 

1.4 Frågeställning 
Forskningsfråga 1: Varför bör företag överväga att använda sig av interna 
bemanningspooler? 
Forskningsfråga 2: Vilka framgångsfaktorer finns vid användning av en intern 
bemanningspool? 
Forskningsfråga 3: Vilka risker finns vid användning av en intern bemanningspool? 
Forskningsfråga 4: Vilka kriterier bör företag ta hänsyn till innan ett beslut om intern 
bemanningspool tas och hur kan ett ramverk för dessa kriterier se ut? 
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2. Metod 
Nedanstående metodavsnitt ger en övergripande beskrivning av hur arbetet genomförts 
för att besvara forskningsfrågorna. Det genom att redogöra för vilket tillvägagångssätt 
som använts och en övergripande beskrivning av hur arbetet har genomförts. Det vill 
säga vilka metoder som har använts för att samla in relevant information och hur den 
informationen har bearbetats. 

2.1 Val av angreppssätt 
Utifrån karaktäristiska faktorer hos studien har angreppssättet fallstudieundersökning 
valts. Studiens syfte var inte att bevisa något snarare att upptäcka områden som kan vara 
viktiga att ta hänsyn till vid arbetet inom en intern bemanningspool, vilket också är 
syftet med en fallstudie (Merriam, 1994). En fallstudie syftar till att undersöka en liten 
del av ett stort förlopp, där fallet i fråga representerar och beskriver verkligheten 
(Larsen, 2007). I en fallstudieundersökning kan alla metoder användas för att samla in 
och analysera vetenskaplig information även om vissa metoder är vanligare än andra 
(Merriam, 1994). I detta fall var intervjuer den valda metoden för att samla in det 
empiriska materialet, vilket Merriam (1994) menar är en av de vanligaste metoderna.  
  
Till studien har en abduktiv ansats valts vilket Frostling- Henningsson (2007) beskriver 
som ett växelspel mellan en induktiv och deduktiv ansats. Ahrne och Svensson (2011) 
menar att generella teorier hjälper forskaren att göra observationer på fältet samtidigt 
som observationerna på fältet kan hjälpa forskaren att ta fram generella och 
specificerade teorier. Teorier kan ses som en bra hjälp för att guida forskaren genom 
forskningsprocessen men det är viktigt att teorin stämmer överens med verkligheten 
(Frostling- Henningsson, 2007). Tanken var att teorin skulle fungera som ett hjälpmedel 
vid skapandet av ett intervjuunderlag samt att teorin bör stärka alternativt ifrågasätta 
empirin som införskaffades under intervjuerna. Studien byggdes upp genom ett 
pendlande mellan teori och empiri.  

2.2 Teoriinsamling 
För att förtydliga olika framgångsfaktorer och risker som studien strävat efter har 
litteraturområden som innan har varit frågetecken vid användandet av interna 
bemanningspooler använts. Insamlingen av litteraturen genomfördes genom tryckt 
material och vetenskapliga artiklar från internet med dess tillhörande sökmotorer som 
Google Scholar, ScienceDirect och SpringerLink. Biggam (2008) uppmuntrar 
användandet av olika och varierande källor för att uppnå en så balanserad och hög 
tillförlitlighet i studien som möjligt. Strategin för teoriinsamlingen var att ta fram teori 
som ansågs nödvändig för att besvara forskningsfrågorna. Enligt Merriam (1994, p. 67) 
kan den teoretiska inriktningen beskrivas som “en lös sammanfogad uppsättning av 
logistiskt förbundna antaganden, begrepp och påståenden som styr inriktningen på 
tänkande och forskning”. Målet med teorin var att ta fram och stärka de olika 
framgångsfaktorerna och riskerna med interna bemanningspooler tillsammans med 
datainsamlingen. Målet var även att ta fram orsaker till varför vissa företag väljer att 
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använda denna personalstrategi. Tillsammans har teoriinsamlingen och datainsamlingen 
fungerat som ett stöd inför den kommande slutsatsen. 

2.3 Datainsamling 
Studiens data samlades in från tre olika respondenter från två olika företag. Det ena 
företaget arbetar inom detaljhandeln och finns i hela Europa och USA. Det andra 
företaget är ett världsledande företag inom materialteknik med produktionsanläggningar 
runt hela världen. Företagen som valts arbetar med personalstrategin intern 
bemanningspool. Företagen verkar inte inom samma bransch, men båda företagen 
kräver inte en legitimerad personal som driver verksamheten. 
 
Studien bygger på en kvalitativ forskning där forskaren söker förståelse av ett litet 
fenomen i ett stort förlopp (Frostling- Henningsson, 2007). För att besvara studiens 
syfte behöver forskaren ta del av personers känslor, upplevelser, tankar och intentioner 
vilket är svårt att ta fram genom kvantitativ data (Ahrne & Svensson, 2011). Empirin 
samlades in via intervjuer, vilket ofta är den huvudsakliga källan för förståelse inom 
kvalitativa fallstudier (Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppnå en framgångsrik 
intervju bör forskaren ha en klar uppfattning om vilken typ av information som hen vill 
ha. Utformningen av intervjun bestod av tre teman, före-, under- och efter arbetet med 
poolen för att få fram information om upplägget, framgångsfaktorer och risker. Vardera 
intervju bestod av ett personligt samtal på ungefär en timme. Hjerm och Lindgren 
(2010) skriver att ett kvalitativt tillvägagångssätt ger ett större utrymme för den 
intervjuades tolkningar samtidigt som moderatorn kan ställa relevanta följdfrågor. För 
att få information med praktiskt verklighetsbaserad erfarenhet inom området 
intervjuades olika respondenter från valda företag. 
 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade för att få en så djup förståelse som 
möjligt och inte hämma respondentens svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör 
intervjuerna som sker vara en blandning av ett vardagssamtal och strukturerade frågor 
för att låta respondenten prata så fritt som möjligt. På så sätt får man ut så mycket som 
möjlig av intervjun utan att vinkla svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Metoden gör det 
även möjligt för respondenten att lyfta information som denne anser vara väsentligt men 
som under intervju uppbyggnaden inte reflekteras över. Kvale och Brinkmann (2009) 
skriver att innan intervjufrågorna skapas så krävs det planering för att besvara 
undersökningens frågeställningar. Därefter behöver forskaren fördjupa sig inom ämnet 
för att skapa en förståelse för ämnet. Enligt Østbye (2004) bör intervjuer ske på en plats 
där respondenten känner sig så bekväm och avslappnad som möjligt, exempelvis 
arbetsplatsen. Därför genomfördes intervjuerna på respektive respondents arbetsplats. 
  
Lantz (2007) beskriver vikten av att starta intervjutillfället med en genomgång av 
arbetets mål och syfte och därmed ämnet som studien ska fördjupa sig inom. Med en 
genomgång kan den intervjuade personen medverka och ha en tydlig förståelse för 
intervjun och dess syfte. Under intervjuerna presenterades och definierades även 
väsentliga begrepp eftersom Lantz (2007) beskriver det som en förutsättning till att 
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intervjufrågorna uppfattas likartat av alla. Innan intervjuerna startade meddelades 
respondenterna att informationen som angavs kommer framställas som anonymt. I det 
syftet fick respondenterna fiktiva namn i form av deras arbetstitlar som regionchef, 
poolkoordinator och poolchef. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är en strategi 
som kan dämpa respondentens nervositet. 
  
Analysen av informationen grupperades upp i användningsområden och nyckelfaktorer 
för interna bemanningspooler. Delar som respondenterna var extra tydliga med 
presenteras som egna kategorier för att tydliggöra för läsaren vad en intern 
bemanningspool behöver för att vara så effektiv som möjligt. Vissa kategorier uppstod 
eftersom de ansetts vara viktiga faktorer som bör informeras om, enligt Merriam (1994) 
hjälper kategorier läsaren att tolka informationen. Vidare skriver Merriam (1994) att 
regelbundenheter och företeelser som återkommer i informationen kan vara ett enkelt 
sätt att utveckla kategorier, typologier eller teman. Intervjufrågorna skapades för att 
svara på forskningsfrågorna, utifrån forskningsfrågorna kunde sedan tydliga 
uppdelningar av informationen skapas i analysen. 

2.3.1 Val av respondenter 
Utifrån studiens syfte behövde studien respondenter som har arbetat i eller hanterat en 
intern bemanningspool. Detta eftersom personen har någon form av erfarenhet från 
interna bemanningspooler, erfarenheten behöver nödvändigtvis inte vara lyckad. Enligt 
Wibeck (2010) bör intervjupersoner väljas strategiskt utifrån studiens mål vilket har 
tagits i åtanke eftersom respondenterna är erfarna inom ämnet - intern bemanningspool. 
Eftersom företag inte går ut med sina bemanningsstrategier har respondenter 
identifierats genom tips från omgivningen. Under studiens gång har ett flertal företag 
kontaktats där det har varit sannolikt att en intern bemanningspool existerat och relevant 
för studien. Med det menas ett företag som är tillräckligt stort och har olika avdelningar 
som en bemanningspool kan verka inom och mellan. Sökandet av respondenter 
resulterade endast i tre intervjuer.   
  
Utifrån kraven på respondenterna ansågs tre intervjuer vara rimligt då studien var 
tidsbegränsad. Tiden för transkribering av intervjumaterial tar ofta längre tid än väntat 
(Lantz, 2007), därför var inte fler intervjuer aktuellt på grund av de befintliga 
tidsramarna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att färre intervjuer bidrar till att 
moderatorn kan genomföra djupare intervjuer och ställa fler genomtänkta följdfrågor. 
  
För respondenterna kan det vara enklare att dela med sig av information om de inte har 
någon relation eller kontakt efter intervjun, samt att den som intervjuar inte tar någon 
information för givet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Intervjuerna 
som genomfördes var inte mellan individer som hade en nära relation. 
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2.4 Etik och studiens kvalitet 
Under studien har ett hållbarhetsperspektiv tillämpats genom att lyfta vilka 
hälsofördelar som en intern bemanningspool kan bidra till. Organisationer och andra 
typer av föreningar har stora möjligheter att påverka arbetet mot en bättre social 
hållbarhet och samtidigt dra nytta av den. För organisationer handlar social hållbarhet 
om att arbeta för medarbetarnas hälsa och se till att de har tillgång till vård, vila och 
avkoppling (Ammenberg, 2012). Liksom Ammenbergs (2012) påstående har denna 
studie tagit hänsyn till fördelningen av resurser i strävan efter social hållbarhet. Denna 
studie bör förmedla budskapet att organisationers sätt att bemanna verksamheten och 
hantera dessa miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor gör skillnad för samhället. 
  
Forskningsprocessen från ide till färdig rapport behandlas på ett etiskt godtagbart sätt 
genom ett etiskt tänkande och medvetenhet. Det är viktigt att använda den insamlade 
informationen på rätt sätt och inte förfalska genom att vinkla eller dölja varken källor 
eller resultat (Hassmén & Hassmén, 2008). Kvale och Brinkmann (2009) menar att 
vetskapen om vilka etiska problem som kan uppstå i de olika stadierna under intervjun 
bidrar till att reflekterande val kan tas under utformningen av intervjuunderlaget. 
Genom att i förhand tänka och reflektera över vilka problem och dilemman som kan 
uppstå under intervjun kan förhoppningsvis flera situationer undvikas. Kvale och 
Brinkmann (2009) nämner exempelvis vikten av att informera respondenterna om deras 
sekretess samt de etiska synvinklarna för att få respondentens samtycke inför 
användningen av materialet. Som moderator är det viktigt att informera respondenten att 
intervjun är frivillig, vilket innebär att personen kan avsluta intervjun när som helst 
samt att hen inte behöver svara på alla frågor (Ibid). I den här studien blev respondenten 
informerad om uppgiftens och intervjuns syfte för att få möjligheten att överväga om de 
vill medverka eller inte (Lantz, 2007). 
  
Vid studiens start var tanken att genomföra intervjuer med respondenter som startat en 
intern bemanningspool för att samla in information angående olika beslut som kan tas i 
processen. Taktiken förändrades eftersom det var svårt att lokalisera företag som 
använder sig av strategin alternativt att hitta en person som besitter de kunskaper som 
eftersöks. Därför kan studiens reliabilitet ifrågasättas eftersom andra svar kanske kan 
uppstå vid intervjuer med andra respondenter från andra företag. Merriam (2012) menar 
att detta är ett problematiskt område eftersom människan är föränderlig och inte statisk. 
Om fler intervjuer genomförts kunde studiens kvalitet ökat markant. Samma gäller 
generaliserbarheten i studien, två företag i olika branscher som gett liknande svar kan 
skapa en generaliserad syn men fler intervjuer hade ökat generaliseringsgraden. Det är 
svårt att bedöma validiteten av arbetet när flera källor använts som stödjer olika teorier. 
Hellevik (2002) beskriver validitet som en överensstämmelse mellan teoretiska och 
praktiska observationer. Även vikten av att ställa rätt frågor under intervjutillfällena för 
att inte missa viktig information. Därför avslutades alltid intervjuerna med en öppen 
fråga för att ge respondenten en chans att ta upp något som intervjun missat.  
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Inspelning skapar en högre kvalitet eftersom respondentens tonläge och talande 
tystnader kan vara av betydelse. Information som under intervjuns gång ansetts vara 
oväsentlig för stunden kan senare vara användbar (Østbye, 2004). Respondenterna till 
den här studien önskade att intervjuerna inte spelades in vilket studien tog i hänsyn.  
 
En nackdel med en fallstudie är att den inte kan återspegla verkligheten fullt ut. Likaså 
kan fallstudier överförenkla eller överdriva faktorer i en situation eller företeelse vilket 
kan skapa förvirring hos läsaren som kan dra felaktiga slutsatser (Merriam, 1994). 
Validiteten och möjligheten att förmedla en utökad förståelse hade stärkts om 
observationer av en intern bemanningspool genomförts. Den här studien har förlitat sig 
på de valda respondenternas upplevelser samt den aktuella teorin. Med så få intervjuer 
som genomförts kan det vara svårt att få en generell syn på ämnet. Studiens 
tillförlitlighet hade ökat om fler företag hade ställt upp och medverkat i exempelvis en 
enkätundersökning. 
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3. Teoretisk referensram 
I kommande avsnitt har vi valt ut relevanta teorier som presenteras för att läsaren ska få 
en djupare förståelse inför arbetet med den potentiella bemanningspoolen. Genom 
förståelse för hur poolen kan påverka samt påverkas av organisationen kan 
framgångsfaktorer och risker identifieras och stärka alternativt ifrågasätta 
respondenternas information. Teorierna som presenteras är flexibilitet, förändring, 
human resources management, kapacitetsutnyttjande och övertid samt team.  

 
3.1 Flexibilitet  
Företag måste ständigt arbeta med förbättringar för att kunna möta konkurrensen och 
förändringarna på marknaden. Alla företag har olika förutsättningar och behöver olika 
typer av förbättringar för att stärka sin konkurrenskraft. Det kan handla om kvalitet, 
kostnad, tid och flexibilitet. Sköter man dessa områden väl kan positiva effekter genom 
hela värdekedjan uppnås (Olhager, 2013). En flexibel produktion handlar om hur väl 
man möter och hanterar kundefterfrågan eftersom stora variationer kan uppstå. Under 
den långsiktiga planeringen måste man se till produktionens olika resurser och hur de 
ska utnyttjas som exempelvis bemanningsresurser (Oskarsson et al., 2013).  
 

Oskarsson et al. (2013) menar att variationer kan mötas genom att skapa en flexibel 
produktion. Genom en flexibel produktion kan man variera takten inom produktionen 
utan att behöva bygga upp några lager. Det kan vara kostsamt att ha en flexibel 
produktion, många företag löser istället problemet med tillfällig personal från 
bemanningsföretag. Många företag använder sig av fast kapacitet och fokuserar på 
kapacitetsutnyttjande, de kan låta medarbetare och maskiner stå stilla när efterfrågan 
sjunker. När produktionen står still kan personalen göra saker som kunskapsöverföring, 
utbildning och aktiviteter som behöver genomföras när tiden tillåter (Ibid). 
 
3.1.1 Flexibilitet - kärna-periferi-modellen    
Modellen ses som ett förklaringsverktyg som förklarar att arbetskraften är uppdelad i 
kärna och periferi. Genom att modellen beskriver de olika förhållandena som 
arbetstagarna befinner sig i kan man också se hur medarbetarna prioriteras och användas 
genom en sådan uppdelad arbetskraft (Gorgis, Mattson & Ojrzynski, 2017).  
 
Atkinson (1984) delar upp arbetskraften i två kategorier, kärna och periferi. Enligt 
Kantelius (2010) använder arbetsgivare uppdelningen som en strategi för att uppnå 
flexibilitet. Personalen i kärnan besitter en hög och bred kompetens vilket möjliggör 
omplacering mellan olika arbetsuppgifter, det bidrar till funktionell flexibilitet. Den här 
typen av personal är viktig för arbetsgivaren och anses därmed få bättre arbets- och 
anställningsförhållanden. Arbetskraften som tillhör periferin kan skapa numerisk 
flexibilitet genom att skapa arbetsuppgifter som inte behöver en specifik medarbetare. 
Personalen kan alltså vara utbytbar och anpassas utifrån mängden arbetskraft som 
behövs vid tillfället men det innebär att personalen i periferin har en otillförlitlig 
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anställning och sämre utvecklingsmöjligheter (Kantelius, 2010) (Se figur 1). 
Augustsson och Olofsdotter (2008) och Kantelius (2010) menar att personer som 
hamnar inom periferin oftast inte tas med i ett företags långsiktiga planering och i 
många fall görs ingen satsning på resurser i form av utbildning. 
 

 
Figur 1. Egenritad figur av fördelningen för flexibilitet inom kärna-periferi-modellen, 
inspirerad av Atkinsons (1984) teori.  
 
Vidare särskiljer Atkinson (1984) tre typer av flexibilitet i förhållande till hur företaget 
använder sin arbetskraft. Numerisk flexibilitet handlar om organisationens förmåga att 
anpassa storleken på arbetsstyrkan på ett snabbt sätt. Vidare nämner Atkinson (1984) 
funktionell flexibilitet som innebär hur bred den ordinarie personalens kompetens är för 
att kunna växla och variera mellan arbetsuppgifter. Dreyer och Grønhaug (2004) 
beskriver funktionell flexibilitet som företagets förmåga att rotera personalen mellan 
olika arbetsuppgifter. Den sista flexibiliteten förknippas med anpassning av löner och 
förmåner till efterfrågan och prestation och kallas för finansiell flexibilitet (Olofsdotter 
& Augustsson, 2008). Det avser också hur lönsamt det är för företaget att använda sig 
av funktionell och numerisk flexibilitet (Dreyer & Grønhaug, 2004). Olofsdotter och 
Augustsson (2008) menar att in- respektive uthyrning av personal dels förknippas med 
numerisk flexibilitet inom kundföretaget av den orsaken att personalen förväntas vara 
utbytbara med varandra. Håkansson & Isidorsson (1999) styrker detta och förklarar att 
numerisk flexibilitet är ett sätt att variera storleken på personalstyrkan och kan uppnås 
genom bland annat visstidsanställningar, projektanställningar, deltidsanställningar 
alternativt inhyrning av personal externt. 

 
3.2 Förändring  
Förändring kan vara ett strategiskt val och en medveten handling för att uppnå nya mål 
samt för att kunna anpassa organisationen till omvärlden. Vidare behöver en förändring 
nödvändigtvis inte representera något helt nytt, utan kan också innebära en justering av 
tidigare aktiviteter (Jacobsen & Thorsvik, 1997). Att skapa en intern bemanningspool 
innebär en förändring inom personalstrategien för företaget, rutiner och vanor kan 
förändras för medarbetarna. Rother (2013) menar att förändring sker genom de 
anställdas beteende och handlingar och att mycket kommer från rutiner och vanor. 
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Nackdelen med rutiner och vanor är att de kan skapa organisatorisk tröghet och hindra 
organisationens möjlighet till förändring (Gallos, 2006). För att skapa en förändring i 
organisationskulturen behöver nya mentala signalvägar skapas i hjärnan hos 
medarbetarna. Detta genom att ständigt öva på ett önskat beteende genom att göra och 
uppleva samt att få en känsla av framgång som en följd av detta beteende (Rother, 
2013). Barrett (2006) styrker detta genom att skriva att det inte är organisationen som 
förändras, utan personerna i organisationen. Haslebo och Nielsen (1998) skriver att de 
anställda bör förändras och ledas i enlighet med de nya strukturerna och 
målsättningarna.  
 

Förändring innebär också att man går från säkerhet till osäkerhet, det vill säga en 
situation som man inte vet så mycket om. Denna oro kan skapa motstånd hos de 
anställda vilket ofta sker vid en förändring. En förändring som är omfattande och som 
påverkar många grupper tenderar att få starkare motstånd i jämförelse med en mindre 
omfattande förändring med färre grupper som påverkas (Jacobsen & Thorsvik, 1997). 
En planerad förändring som är strategisk och medveten kan ses som en lärprocess där 
man fångat upp ett behov av förändring, utarbetar lösningar och sedan verkställer dem. 
För att få de anställda att satsa och begripa förändringen bör man förstå vilka källor som 
de litar på. Detta eftersom människan tenderar att uppmärksamma information från 
personer som de litar på och bortse från information som verkar hotande, bekymmersam 
eller svårbegriplig (Ibid) (Se figur 2). Utvecklar organisationen kompetens kring och 
med en typ av förändring, är de mer benägna att inleda och genomföra liknande 
förändringar i framtiden (Gallos, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Egenritad figur för en överskådlig bild över förändringsprocessen från nuläge 
till önskat läge inspirerad av Jacobsen och Thorsviks (1997) teori.  
 

Lyckade förändringar startar i en liten skala, gärna med några mindre betydande 
förändringar som man sedan försöker bygga vidare på. Därtill tycks det vara 
betydelsefullt att man utvecklar kompetens internt inom organisationen. Det är av stor 
vikt att organisationen avsätter tid och resurser till att driva fram en förändring 
(Jacobsen & Thorsvik, 1997). 
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3.3 Human Resources Management  
En ny personalstrategi kan innebära nya rutiner för medarbetarna. Human Resources 
Management (HRM) handlar om kompetensutveckling, konstruktivt ledarskap och 
motivation, vilket alla är faktorer som påverkar ett företags resultat. För att få en lärande 
organisation behöver organisationen prioritera människor och kunskaperna de besitter. 
Organisationer behöver arbeta mot öppna mål för att få med sig medarbetarna, när 
medarbetarna förändras så förändras även målen (Menckel & Österblom, 2000). Arbetet 
förbättras i en lärande organisation eftersom kunskapsöverföringen mellan individer 
förenklas. Personal som får arbeta tätt intill varandra och som har möjlighet att variera 
arbetspositioner ökar möjligheterna till att information och kunskap sprids samt att det 
kan frambringa en god hälsa (Hwang, 2003).  
  
Beccetti, Gianfreda och Pace (2011) beskriver vikten av att investera i medarbetarnas 
relationer både inom och utanför företaget för att enklare öka produktiviteten. Ett 
produktivt företag har individer med överlappande kunskaper och en individuell 
lönesättning baserat på kunskapsnivån. Dialog och informationsutbyte mellan 
medarbetarna är en förutsättning för att företaget ska kunna utvecklas till det bättre. 
Enligt Liker (2003) kan slöseri inom företag kategoriseras genom begreppet muda. 
Mudas åttonde slöseri innebär att företaget inte tillvaratar de olika kompetenserna som 
arbetarna besitter. Det försämrar förbättringsmöjligheterna då man inte ger alla 
medarbetare utlopp för sin kreativitet vilket leder till att motivationen sjunker. 
  
Den huvudsakliga källan för kunskaper inom arbetet är vanligtvis de olika 
arbetsuppgifterna man utför. Rotering av arbetsuppgifter kan öka 
kariärrutvecklingsmöjligheterna och även minska känslan av tristess och trötthet inom 
produktionsarbete. En arbetsdag med varierande arbetsuppgifter kan öka motivationen 
och lojaliteten till företaget då det ger en känsla av samhörighet och 
utvecklingsmöjligheter (Campion, Cheraskin & Stevens, 1994). Kunskapsöverföring är 
ett område företag vill utveckla i hopp om att förbättra sin konkurrenskraft (Love, Fong 
& Irani, 2005). Frappaolo (2006) definierar begreppet kunskapsöverföring som en 
förmåga att tillvarata organisationens samlade kunskap och därmed öka organisationens 
konkurrenskraft (se figur 3). 
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Figur 3. Egenritad figur av kunskapsflödet från den enskilda individen till 
organisationen i helhet, inspirerad av Campion et al., (1994) och Frappaolo (2006).  
 
3.3.1 Kompetens  
Skapandet av en bemanningspool kan ses som ett nystartat projekt. För att få poolen att 
fungera så smidigt och självständigt som möjligt är det viktigt att se efter vilka resurser 
som projektet är i behov av. Det kan handla om hur många som behövs och vilka 
kompetenser de bör ha. Det är även viktigt att se efter vilken personlighetstyp som är 
efterfrågad. Att få ihop likasinnade kan vara frestande men att få in olika 
personlighetstyper är viktigt för att inte gå miste om kreativ kompetens (Hallin & 
Gustavsson, 2015). 
  
Organisationer kan ha olika kompetenser och även någon specifik kärnkompetens. 
Kärnkompetens är det organisationen kan och vet som en helhet och kan användas på 
olika sätt, genom exempelvis förbättrade processer eller nya innovationer (Tidd & 
Bessant, 2014). Van Weele (2012) menar att kärnkompetensen hos ett företag är vad 
som ger dem en konkurrensfördel och ger värde till kunden. Kärnkompetensen bör 
därför skyddas medan andra aktiviteter kan outsourcas alternativt köpas in på ett 
strategiskt vis om marknaden ses som pålitlig och effektiv. Genom att skapa en intern 
bemanningspool stannar medarbetarnas samlade och individuella kompetens inom 
företaget, ett sätt att skydda en viss kompetens. För att identifiera kärnkompetensen 
inom ett företag kan man se efter olika kriterier, exempelvis om det är en färdighet eller 
kunskap. Kärnkompetensen är oftast flexibel och långsiktig samt att den kan förändras 
eller utvecklas (Van Weele, 2012). Enligt Bergman & Klefsjö (2014) är kunskaper inom 
ett företag väldigt viktigt för en fortsatt konkurrenskraft, utan kunskaper ses inte vilka 
fördelar som kan uppnås eller de konsekvenser som kan uppstå. Med kunskap 
möjliggörs prognostisering samt en förståelse av marknadens variationer vilket även gör 
det möjligt att förutse dem. 
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3.3.2 Hälsa 
Menckel och Österblom (2000) menar att hälsa inte bara är frånvaron av sjukdom, det 
handlar även om kondition och ett psykiskt välbefinnande. Det kan beskrivas som både 
fysisk som mental, spirituell, emotionell och social hälsa. Det är tydligt att en god hälsa 
kan kopplas till människa och miljö, vilket medför att man måste ta in den individuella 
människans livssituation i ekvationen. Där ingår faktorer som socialt arv, gener, 
psykologisk disposition och beteendemönster. Hälsomatrisen visar att hälsa innefattar 
både en fysisk och en psykisk dimension, man kan vara frisk men ändå må dåligt och 
tvärtom (se figur 4). 

 
 
Figur 4. Hälsomatrisen är ett verktyg som åskådliggör hälsans olika dimensioner, tagen 
från Menckel och Österblom (2000).  
 
Tennant (2001) har identifierat flera hälsoutfall men psykologiska sjukdomar utgör en 
stor del. En psykologisk sjukdom kan vara svår att identifiera men ofta drabbas den 
sjukes livsstil och familjer. Antonovsky (1996) sökte efter svar på varför vissa individer 
hanterar situationer olika bra och kom fram till ett nytt begrepp som benämns KASAM. 
Begreppet står för en känsla av sammanhang där tre faktorer förklarar varför individer 
hanterar situationer som de gör, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att söka 
efter anledningar till varför individer håller sig friska istället för att söka efter 
anledningar till att individer blir sjuka innebär att man använder sig av ett salutogent 
synsätt. Företag behöver lägga stor vikt vid att hantera och prioritera sina anställdas 
hälsa för att bibehålla en frisk och välmående personal. 
 

Enligt Tennant (2001) har den arbetsrelaterade sjukdomen ökat drastiskt under de 
senaste årtiondena som ett svar på den minskade arbetssäkerheten. En osäker 
arbetsmarknad i sig frambringar både stress och depression. För arbetare inom 
produktion anses de vanligaste hälsoproblemen bero på ljudnivåerna från produktionen, 
vilket kan leda till irritation, ångest, stress och depression. Höga ljudnivåer kan även 
bidra till en ökad andel arbetsolyckor och sjukskrivningar. Olika arbetsplatser kan bidra 
till olika typer av hälsoproblem vilket styrker uppfattningen om ett specificerat 
hälsofrämjande arbete. Vidare skriver Leaker (2008) att frånvarande personal är väldigt 
dyrt för både företagen och samhället. Sjukfrånvarande personal medför flera direkta 
kostnader till företaget i form av sjukpenning, inhyrning av personal och minskad 
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produktion. Företag betalar sociala avgifter för sina anställda som används för att 
finansiera en social trygghet i form av sjukpenning, pension och sjukvård. Detta är en 
avgift som arbetsgivaren betalar som en socialförsäkring. I normalfallet uppgår den 
lagstadgade avgiften till 31,42 procent och beräknas på den anställdes bruttolön 
(Skatteverket, u.å.).  
 
Indirekta kostnader som påverkar företaget vid en frånvarande personal är exempelvis 
låg moral från den tillfälligt inhyrda personalen och lägre kundtillfredsställelse på grund 
av en lägre output från produktionen (Leaker, 2008). Leaker (2008) har tagit fram hur 
stora dessa kostnader var i Storbritannien under år 2007 och kom fram till en summa på 
19.9 biljoner pund. I Sverige dubblades kostnaderna för sjukfrånvaron mellan år 2010 
och 2016, därför har regeringen satt ett mål till 2020 att få ner varje arbetares 
sjukfrånvarodagar till 9 dagar per år (Regeringskansliet, 2018). 
 

Tennant (2001) har tagit fram två punkter för att rota ur grundorsaken till stress på 
arbetsplatsen. Man bör först se efter hur stor arbetsbelastningen är genom att 
exempelvis titta på ansvarsområden och antal arbetade timmar. Den andra punkten är att 
se efter vem som ansvarar för stressen på arbetsplatsen, det kan vara både arbetsgivaren 
och arbetstagaren. Arbetsgivaren lägger ofta en takt och ett mål som kan sätta hög press 
på arbetstagaren, samtidigt finns det arbetstagare som sätter hög press på sig själv och 
vill prestera sitt yttersta. För att minska dessa kostnader bör företagen arbeta med ett 
hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och möjliggöra ett hälsosamt liv. 
 
3.4 Kapacitetsutnyttjande och övertid 
Enligt Olhager (2013) innebär kapacitet den befintliga arbetsmängden som kan 
verkställas under ett intervall. Vidare innebär kapacitetsutnyttjandet hur mycket av den 
befintliga kapaciteten som företaget faktiskt tillvaratar. Kapacitetsutnyttjande beräknas 
utifrån det totala kapacitetsbehovet i förhållande till den befintliga kapaciteten, siffrorna 
ska baseras på samma tidsperiod (se figur 5).  

 
Figur 5. Formel för beräkning av kapacitetsutnyttjande, tagen från Olhager (2013:156-
157).  
 
Lumsden (2012) beskriver resursutnyttjande som hur väl företaget använder de 
tillgängliga resurserna (se figur 6). Personella resurser avser företagets medarbetare som 
bidrar med kunskap och arbetskraft. Eftersom resursutnyttjande är ett mått på 
produktivitet bör också personalens påverkan på produktiviteten studeras och hanteras 
för att förbättra kvalitet, effektivitet och flexibilitet (Lumsden, 2012). 
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Figur 6.  Formel för beräkning av resursutnyttjande, tagen från Lumsden (2012). 
 

Det finns flera sätt att justera ett företags kapacitet. Exempelvis ses utnyttjandet av 
övertid som ett sätt att hantera och justera kapaciteten. Detta är däremot ett kortsiktigt 
hjälpmedel som är ohållbart i längden (Olhager, 2013). I en studie skriven av Gorgis, 
Mattson och Ojrzynski (2017) står det att läsa att en intern bemanningspool skapades 
för att reducera övertidsarbete. Vidare står det att när en anställd i bemanningspoolen 
täckt upp en lucka i arbetskraften sågs det som en avlastning, vilket är något som de 
anställda ofta visade uppskattning för. 
 

I arbetstidslagen lyder paragraf fem “Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 
timmar i veckan”. I paragraf åtta står det att läsa “När det finns särskilt behov av ökad 
arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra 
veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett 
kalenderår (allmän övertid)”. Vidare i paragraf sju, andra stycket står det “Vid 
beräkning av övertid ska kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till 
arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid 
respektive jourtid” (Arbetsmiljöverket, 2017). Kollektivavtalet omfattar bestämmelser 
för övertid, där det står att läsa att arbetsgivaren får ta ut högst 150 timmar i övertid per 
anställd och kalenderår. Vid undantag kan man ansöka om ytterligare 150 timmar med 
godkännande av facket (Unionen, u.å.). 

 
3.5 Team 
Enligt Wheelan (2005) definieras ett team som en grupp vilket har gemensamma mål 
samt att de har en strategi för att uppnå det givna målet. En bristande gruppdynamik har 
visat sig ha en negativ påverkan på effektiviteten i organisationen. Det har även visat sig 
att det finns en korrelation mellan en inhyrd personal och en försämrad gruppdynamik. 
De personer som är anställda via en intern bemanningspool kommer istället in i gruppen 
på ett bra sätt eftersom de stannar inom företaget och skapar därmed en bättre 
gruppdynamik (Gorgis et.al, 2017). I en intern bemanningspool är teamwork en viktig 
beståndsdel eftersom medlemmarna ska kunna arbeta som ett team vid 
förbättringsarbete. De bör också kunna anpassa sin roll inom arbetslaget som personen 
hamnar i för att täcka upp frånvaro. Teamwork framställs ofta som en självklarhet i 
dagens organisationer. Både i arbetsintensiva tillverkningsindustrier och i de så kallade 
kunskapsintensiva verksamheterna där högutbildade personer arbetar med komplexa 
problemlösningar (Alvesson & Sveningsson, 2011). Serrat (2017) beskriver att antalet 
medlemmar i ett team bör vara mellan tre och tio personer. Vidare är högt engagemang 
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och kompetens två komplimenterande faktorer som skapar en bra förutsättning för att 
ett team ska uppnå de satta målen. Respektive medlem inom teamet har ett ansvar för 
uppdragets slutgiltiga resultat. Vidare beskriver Serrat (2017) karaktäristiska drag för 
framgångsrika team samt hur de uppnås. Team tenderar att uppnå bättre problemlösning 
tillsammans än som enskilda individer eftersom de bland annat besitter olika kunskaper 
och erfarenheter som kan utbytas samt utvecklas mellan medlemmarna. Serrat (2017) 
beskriver vidare några nyckelfaktorer för utvecklingen av framgångsrika team. 
 

• Ett framgångsrikt team drivs av en teamledare som använder metoden manager-
och -utvecklare för högpresterande och moderna organisationer. De ser efter 
organisationens bästa och är likvärdig med de andra medlemmarna i teamet. 
Deras huvudsakliga uppgift är ta fram ett gemensamt mål och syfte samtidigt 
som de utvecklar medlemmarnas individuella färdigheter. Dessa funktioner 
kräver både tekniska kompetenser och problemlösningsegenskaper. Det är 
viktigt att medlemmarna får en tydlig förståelse av målet för att på bästa sätt 
arbeta tillsammans mot det. 

• Att bygga upp ett gemensamt förtroende för varandra och visa en öppenhet mot 
nya idéer och problem som kan uppstå. 

• Sätta upp små delmål för att få fram en känsla av framsteg, vilket driver fram 
sammanhållning och självförtroende inom teamet. 

• Upprätta en stödfunktion i organisationen som hjälper teamet kring områden 
som exempelvis arbetsrotation, uppnådda milstolpar och individuella belöningar. 

• Medlemmarna bör få möjligheten att utveckla sina kunskaper och erfarenheter 
inom områdena: problemlösning, kommunikation, förhandling, 
konflikthantering och lärandet som ett team. Att arbeta inom dessa områden 
stimulerar gruppen och om gruppen är ansvarig för lära varandra på ett ultimat 
tillvägagångssätt så ökar chansen för att teamet blir framgångsrikt. 

• Om komplexiteten av uppgifterna inte är allt för avancerat så bör 
arbetsuppgifterna roteras, även ledarskapet. Genom arbetsrotation minskar 
monotont arbete samtidigt som motivationen ökar. 

• Belöna teamet vid framgångsrikt utfall istället för att belöna enskilda individer, 
teamet är tillsammans ansvarig för både framgång och motgång. 
 

  



 

 18 

3.5.1 Team som strategi  
En intern bemanningspool innebär att teamarbete är en stor del av strategin. Det kan 
liknas vid arbetet hos Toyota, ett företag som varit framgångsrikt under decennier. En 
arbetsgrupp hos Toyota består vanligtvis av fyra till åtta personer med en tillhörande 
arbetsledare som stöd till teamet. Medlemmarna i teamet växlar mellan de olika 
arbetsuppgifterna och skapar därmed en flexibilitet inom teamet (Liker, 2003). Enligt 
Liker (2003) använder Toyota sina team till mer än bara produktionsarbete, det är 
medlemmarna som arbetar med processerna och som ser vilka värdeskapande aktiviteter 
som kan skapas. Likt en permanent problemlösningsgrupp arbetar teamet även med 
problemlösning och ständiga förbättringar. 
  
Hos Toyota är ledarens centrala roll att fungera som en hjälpande hand för 
medlemmarna. Hen spenderar ca 90 % av sin arbetstid på att övervaka produktionens 
flöde, förmedla arbetsrelaterad information, observera teamets arbete och för att förutse 
problem. Dessutom ska teamledaren vara kapabel att agera som operatör inom 
produktionen ifall någon är frånvarande (Liker, 2003). 
 
3.5.2 Struktur & ”spetskompetens” i team 
Bolman och Deal (1997) skriver att det är viktigt att organisationen fördelar energi och 
resurser på rätt sätt vid strukturering av team. Strukturen bör anpassas efter 
omständigheterna och den rätta strukturen är beroende av teamets mål, uppgifter och 
dess omgivning. Arbetsgrupper vars mål och syfte kräver ständigt lärande är enligt 
Wheelan (2005) de mest framgångsrika grupperna. Vidare menar Wheelan (2005) att 
det mest optimala för dessa grupper är om medlemmarna lär sig av varandra och söker 
information för att veta hur de ska gå tillväga. Organisationer eller organisationsteam 
som verkar inom en miljö som är oförutsägbar, turbulent och snabb föränderlig kräver 
en mer komplicerad och flexibel struktur till skillnad från organisationer eller 
organisationsteam som verkar inom en mer stabil miljö (Bolman & Deal, 1997). 
  
Ett team kan innefatta två personer men lika gärna 25 personer beroende på uppdragets 
syfte (Lind & Skärvad, 1998). Däremot menar Lind och Skärvad (1998) att ju färre 
personer i gruppen desto färre viljor är det att ta hänsyn till, vilket också medför en 
större chans att lyckas med teamet. Likaså kan man mista motivation och delaktighet 
vid allt för stora grupper (ibid). Katzenbach och Smith (1993) hävdar att effektiva team 
förutsätter att medlemmarna besitter olika talanger och kompetenser. Guzzo (1996) 
styrker detta genom sin beskrivning av att teamets effektivitet ökar som en följd av 
mixen av färdigheter och personligheter. I förhållande till teamets syfte och mål bör 
följande tre kategorier av färdigheter balanseras: tekniska och funktionskopplade 
expertkunskaper, problemlösnings- och beslutsfattningskapacitet samt förmågan att 
kommunicera och samverka (Katzenbach & Smith,1993). Enskilda individer har svårt 
att påverka en hel organisation, däremot tenderar kunskap inom team förmedlas och 
påverka en organisation på ett effektivt sätt. Trots inställningen att teamarbete ger en 
hög effektivitet så utesluts inte individens egna initiativtagande och 
utvecklingsutrymme (Senge, 1995). 



 

 19 

  
Enligt Granström (2000) påverkar arbetsplatsen hur man organiserar dess arbetsgrupp. 
Valet av modell beror dels på den inre organisationens syfte och mål och dels på kraven 
från omgivningen.  
 
3.5.3 Organisera teamet 
Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver tre olika sätt att organisera team; 
rollintegrerade, rollkompletterande och rolldifferentierade team. Varje teamtyp passar 
mer eller mindre bra för olika typer av uppgifter. Teamet bör utformas utefter de 
uppgifter som de ställs inför. Det är viktigt att klargöra vilka roller som behövs och hur 
teamet ska samarbeta och samordnas. För att den interna bemanningspoolen inte ska 
förlora sitt sätt att fungera och sin effektivitet är det viktigt att teamet organiseras utifrån 
uppgiften, i detta fall att täcka upp frånvaro (ibid). Alvesson och Sveningsson (2007) 
menar att det är viktigt att tydliggöra beroendeförhållandet och vilken typ av relation 
som finns mellan de olika arbetsuppgifterna för att medlemmarna ska veta vilka 
arbetsnormer de ska gå efter. Till exempel om medlemmen bara ska göra sitt jobb bra 
eller om hen ska göra sitt jobb bra, samspela, täcka upp och vara beredd på att ständigt 
kunna anpassa sig.    
  
Rollintegrerade team passar i miljöer med plötsligt förändrade tillstånd som kräver 
flexibilitet. Uppgiften kan vara komplex och situationsanpassning är nödvändigt 
eftersom uppgiften kan kräva att man behöver röra sig snabbt. I rollintegrerade team 
sker arbetsuppgifterna parallellt. Däremot kräver uppgiften samspel av samtliga 
medlemmar samtidigt som respektive medarbetare ansvarar för sina egna insatser. 
Ledarens uppgift är matchplanering vilket innebär att hen snabbt kan omdisponera 
medlemmarna. I denna teamtyp är medlemmarna beroende av att teamledaren klargör 
mål och delar information. Det ställs också höga krav på bland annat 
kommunikationsförmåga, integration, samarbete och samordning (Alvesson & 
Sveningsson, 2007). Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) är en anledning till 
japanernas internationella affärsframgångar i bilbranschen deras sätt att organisera och 
arbeta i team. Det organiserade utvecklingsarbetet som ett rollintegrerade team 
genomför bidrar till att de kan pressa ner tiderna för både utveckling och tillverkning av 
bilar. Teamen består av samtliga specialkompetenser och arbeten utförs parallellt. 
Designers arbetar jäms med produktionsingenjörer och marknadsfolk med mera. 
  
Medlemmarna i det rollkompletterande teamet har visserligen specialiserade roller, men 
det måste också vara beredd att aktivt komplettera de andra. I vissa fall kan det innebära 
en beredskap att ”ta över” andra personers uppgifter. Personliga styrkor och svagheter 
anpassas och i vissa fall kompletteras de utefter uppgiftens behov samt vem som är 
ledare beror på situationen. Detta ställer höga krav på kommunikation och samarbete 
eftersom att medlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra. Denna teamtyp är 
lämplig när uppgiften är komplicerad och föränderlig, teamtypen ställer även krav på 
improvisation och självständighet av medlemmarna (Alvesson & Sveningsson, 2007). 
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Det rolldifferentierade teamet kräver inte mycket teamträning och kommunikationen är 
begränsad eftersom medarbetarna har olika arbetsuppgifter. Ett stafettlopp är en 
metaforisk bild för hur ett rolldifferentierande team fungerar. Varje person gör sitt 
arbete och griper inte in i andras arbetsområden. Det är däremot viktigt att 
överlämningen sker på ett effektivt sätt. Denna teamtyp är mest lämplig vid enklare och 
på förhand specificerade uppgifter (Alvesson & Sveningsson, 2007).  
 

3.6 Teorisummering  
 

 
Figur 7. Egenritad figur över valda teoriområden. 
 

Figuren visar de valda teoriområdena som en intern bemanningspool påverkar och 
påverkas av. Pilarna är områden som en intern bemanningspool både behöver och 
skapar för att göra företaget så effektivt och flexibelt som möjligt, dessa områden har 
därför valts för att analyseras djupare (se figur 7). Dessa områden hänger samman på 
flera sätt, exempelvis att teamet behöver kompetens och teamarbete kan skapa en 
flexibilitet inom företaget. 
 
Den interna bemanningspoolen är till för att skapa flexibilitet inom personalstyrkan och 
arbetet. Det finns olika typer av flexibilitet som kan anpassas till organisationen, 
numerisk-, funktionell- och finansiell flexibilitet (Atkinson, 1984). När ett nytt projekt 
för med sig en förändring är det viktigt att presentera projektet på rätt sätt för att få med 
sig medarbetarna. Enklaste sättet kan vara att låta en individ som har ett stort förtroende 
hos medarbetarna att presentera förändringen (Jacobsen & Thorsvik, 1997).  
 
Den interna bemanningspoolen (teamet) och dess medlemmar arbetar mot det 
gemensamma målet att täcka upp vid behov och för att avlasta den ordinarie personalen 
i arbetet (Wheelan, 2005). Arbetet med en intern bemanningspool fokuserar lika mycket 
på att avlasta personalen som att täcka upp vid frånvaro, det för att minska antalet 
övertimmar för den ordinarie personalen. För mycket arbete kan bidra till olika 
sjukdomar som tillslut kan leda till långtidssjukfrånvaro (Tennant, 2001).  
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Kunskap tenderar att spridas inom organisationen på ett bättre sätt genom team, till 
skillnad från en enskild individ (Senge, 1995). Medlemmar som besitter en högre 
kompetens och kännedom om företaget kan vanligtvis användas i en större utsträckning, 
vilket bidrar till ett högre kapacitetsutnyttjande (Lumsden, 2012). Med stora kunskaper 
inom företaget förenklas arbetsrotationen och möjligheten till olika förbättringsarbeten 
inom processerna (Frappaolo, 2006). Detta styrker idén angående en intern 
bemanningspool som en strategi för att möta olika variationer inom företaget. Teamet 
har en högre kompetens, orienteringsförmåga och kännedom om företagets rutiner till 
skillnad från andra personalstrategier som exempelvis extern bemanning.  
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4. Resultat 
Resultatet baseras på datainsamlingen från respektive intervju som genomfördes med 
individer från företag som arbetar med interna bemanningspooler. Respondenterna har 
fiktiva namn i form av regionchef, poolkoordinator och poolchef för att försäkra dem 
om deras anonymitet. De två företagen, Industri AB och Detaljhandel AB befinner sig i 
olika branscher i form av detaljhandel och tillverkning. En respondent har arbetat i 
poolen med extra ansvar som koordinator av poolen hos Detaljhandel AB och i samma 
företag var den andra respondenten regionchef och var den som skapade den interna 
bemanningspoolen. Den tredje respondenten arbetade som chef över den interna 
bemanningspoolen hos Industri AB.  
 
Resultatet är uppdelat i flera kategorier som ansetts vara extra viktiga att förtydliga inför 
arbetet med interna bemanningspooler. Kategorierna delas upp mellan de två företagen, 
Detaljhandel AB och Industri AB för att skapa en tydligare struktur.  

4.1 Företagsbeskrivning  
Detaljhandel AB är ett välkänt företag över hela världen och ledande i Sverige. Deras 
mål är att effektivisera deras kunders arbetsplatser med bra och miljövänliga produkter. 
Produkterna kan enkelt nås både via butik och internet, ett one-stop-shop företag som 
vill erbjuda sina kunder allt som kan behövas i ett kontor. De arbetar idag med en intern 
bemanningspool för att täcka upp vid eventuell frånvaro för att säkerställa att 
underbemanning inte förekommer. Underbemanningen drabbar den resterande 
personalen i form av stress och kan bidra till att kunder väljer att inte handla något. 
Företaget har tidigare använt sig av extern bemanning men den strategin var inte ultimat 
eftersom de externa bemanningsföretagen sällan kunde möta den akuta efterfrågan på 
personal. Den interna bemanningspoolen ska täcka frånvaro i cirka 20 olika butiker 
inom ett geografiskt område.  
 
Industri AB är ledande inom materialteknik med produktionsanläggningar i flera länder. 
Deras mål är att effektivisera sina kunders arbeten med innovativa lösningar som har ett 
hållbarhetsperspektiv. Företaget använder sig av en intern bemanningspool på en 
avdelning innehållande flera linor. Bemanningspoolen arbetar för att täcka upp vid 
korttidsfrånvaro för att säkerställa att olika maskiner inte blir stillastående eftersom det 
kan kosta företaget mycket pengar. Företaget använder extern bemanning för att täcka 
upp vid långtidsfrånvaro men har en intern bemanningspool för att täcka den mer akuta 
frånvaron.  
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4.2 Tidigare strategier och behov 
Detaljhandel AB 
Företaget har tidigare använt personalstrategin extern bemanning för att täcka upp vid 
eventuell frånvaro. Båda respondenterna ansåg att de inte var ett bra alternativ för 
företaget eftersom de upplevde svårigheter med att få in personal på kort varsel. 
Företaget upplevde en stor frustration över att bemanningsföretaget inte kunde leverera 
det som var utlovat, att leverera kunnig personal på kort varsel. Företaget provade ett 
annat externt bemanningsföretag innan de insåg att en intern bemanningspool var en 
mer passande personalstrategi för dem. Respondenterna ansåg att den externa 
personalen inte hade samma kunskapsbas, orienteringsförmåga och kvalité som 
företaget krävde av den ordinarie personalen. Det resulterade i att den ordinarie 
personalen “gick på knäna” och arbetade utan rast under ett högt tempo.  
 
De vanligaste orsakerna till frånvarande personal berodde på sjukdom, långtidsfrånvaro, 
vård av barn (VAB), semester, utbildning och fackliga möten. Regionchefen beskrev 
hur den procentuella frånvaron låg över branschgenomsnittet men att det skiljde sig 
mellan de olika butikerna. Det fanns perioder då frånvaron låg mellan 7-8 procent och 
andra mellan 3-4 procent, snittet var runt 3,8 procent. Poolkoordinatorn var relativt 
osäker på exakt vad den procentuella frånvaron låg på men gissade på cirka 20 procent. 
Idag används extrapersonal som endast arbetar vid behov tillsammans med den interna 
bemanningspoolen för att täcka upp vid den eventuella frånvaron. Antalet extraarbetare 
är lika många som innan poolen infördes men de används mindre frekvent.  
 
Respondenterna vill att den interna bemanningspoolen i första hand ska användas vid 
akuta tillfällen. Om en butikschef vet att en medarbetare kommer vara frånvarande bör 
de använda sig av extrapersonalen. De vill ha de gränserna för att säkerställa att den 
interna bemanningspoolen finns tillgänglig när de akuta tillfällena uppstår. 
Regionchefen önskade att rotation för den ordinarie personalen mellan butikerna fanns 
eftersom man enkelt blir bekväm och inte ser till utvecklingsmöjligheterna. Den interna 
bemanningspoolen säkerställer arbetsrotation för medlemmarna, de kan se 
utvecklingsmöjligheter inom butikerna och skapa en helhet mellan butikerna.  
 
Industri AB 
Poolchefen var inte delaktig i beslutet inför en intern bemanningspool och är därför inte 
helt säker på hur det såg ut innan poolen skapades. Idag använder de sig av en 
blandning mellan extern och intern bemanning för att säkerställa att behovet uppnås. 
Den externa bemanningen täcker upp vid långtidsfrånvaro och den interna för 
korttidsfrånvaro. Respondenten kan med säkerhet säga att personalen arbetade den 
maximala nivån för övertid innan den interna bemanningspoolen skapades men kan inte 
säga mer än så.  
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4.3 Poolens utformning 
Detaljhandel AB 
Kostnaderna för skapandet av en intern bemanningspool består av tid, engagemang, 
utbildning och rekrytering. Regionchefen menar att man inte kan se det som en kostnad 
eftersom den tidigare personalstrategin, extern bemanning, var ett dyrare alternativ som 
innehöll samma faktorer. Frånvaron inom företaget var relativt ojämn och respondenten 
såg efter butikernas individuella behov i form av flaskhalsar och efterfrågan. Poolen ska 
täcka en eventuell frånvaro som kan uppstå för cirka 100 personer vilket resulterar i fem 
frånvarande medarbetare per dag. Den interna bemanningspoolen har en person med 
större ansvar som disponerar ut resterande medlemmar.  
 
Poolen startades som ett test med endast en medlem, därefter byggdes poolen upp 
stegvis eftersom man kunde konstatera att det var ett bra koncept för företaget. I nuläget 
arbetar fyra till fem personer i den interna bemanningspoolen, på grund av den höga 
frånvaron anser respondenterna att det finns utrymme för fler. De ansvariga i poolen 
gick inte ut med någon information angående poolen innan den var beprövad och 
godkänd av ledningen. Detta för att poolen inte skulle få en alldeles för hög belastning 
vid nystarten. Poolens arbetssätt och rutiner byggdes upp med tiden genom erfarenheter 
och olika förbättringsförslag presenterades och anpassades med tiden. Respondenterna 
poängterade att poolen behöver en chef med starkt och dedikerat ledarskap som kan 
styra poolen rätt.  
 
Industri AB 
Enligt poolchefen arbetar poolen inom företagets produktion som är utformat med 4-
skift. Från den genomsnittliga frånvaron ansågs det att ett team med sex medlemmar för 
respektive skift var nödvändigt, det resulterar i en bemanningspool på 24 individer. 
Personen i fråga vill understryka att en intern bemanningspool kräver ett starkt 
ledarskap samt engagemang från ledningen för att poolen ska hållas igång.  
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4.4 Rekrytering och utveckling 
Detaljhandel AB 
Under nyrekryteringen till poolen eftersöktes ingen högre utbildning, snarare 
egenskaper. I många fall handlar butiksarbete om korta möten, därav ansåg 
regionchefen att första intrycket var väldigt viktigt. Meriter hos de sökande var ung 
företagare (UF) och erfarenhet från restaurangbranschen på grund av att de besitter en 
stresstålighet och kan hantera många olika personligheter. Regionchefen ansåg att 
medlemmarna som anställs bör ha “skinn på näsan” eftersom medlemmarna skulle få 
ansvar och kunna säga ifrån när regler och rutiner inte efterföljdes. De skulle få mandat 
och tillåtelse att säga till olika butikschefer när de ansåg att något inte gick rätt till samt 
att de skulle kunna stå upp för de direktiv som regionchefen delgav. Poolkoordinatorn 
anser att kandidaterna i poolen bör vara sociala med en god säljteknik, kundorienterade, 
inspirerande, glädjespridande och ha en stark framåtanda.  
 
Respondenterna ansåg båda att den interna bemanningspoolen innebar ett karriärshopp 
eftersom medlemmarna hade mandat samt att de kunde påverka arbetsrutiner och 
utveckling. Medlemmarna såg en helhet mellan butikerna och kan därför be 
butikschefen att genomföra olika förändringar som följer i enlighet med de 
gemensamma krav och rutiner som existerar. Lönemässigt innebar det inget 
karriärshopp eftersom företaget följer fackliga avtal. Poolkoordinatorn anser att 
medlemmar har höga kompetenser och därför bör få någon form av belöning för ett bra 
utfört arbete, men även att en generell löneförhöjning bör ske för medlemmarna i 
poolen.  
 
Industri AB 
Rekryteringen till den interna bemanningspoolen gjordes internt. Medarbetare som 
ansågs kunniga inom produktionen samt villiga till arbetsrotation var potentiella 
medlemmar i poolen. Produktionen hade olika maskiner som aldrig fick vara 
stillastående, “nyckelmaskiner” och ett krav var att medlemmarna bör vara skicklig nog 
att hantera minst tre av dessa för att senare utveckla dessa kunskaper. Ytterligare 
faktorer som efterfrågades var viljan att rotera och utvecklas. Arbetsrotation är ett krav 
för personalstrategin, medlemmarna ska kunna och vilja täcka upp inom alla områden 
som är i behov av det. Inom produktion är säkerhet ett högt prioriterat område eftersom 
svåra skador enkelt kan förorsakas. Därav vill inte cheferna att medarbetare har 
kunskaper inom fler än tre maskiner eftersom det kan vara svårt att hålla igång 
kunskaper inom flera områden samtidigt. De som har arbetat under en längre tid kan fler 
maskiner, de kan även flödet bättre och har fått en helhetsbild av arbetet.  
 
Poolchefen ansåg inte att poolen innebar ett karriärshopp, men att de hade något högre 
lön än de ordinarie anställda i produktionen. Istället valde personen i fråga medlemmar 
med potential att utvecklas med målet att få upp tre personer från den interna 
bemanningspoolen till en chefsposition. Poolchefen menar därav att själva poolen inte 
innebär ett karriärshopp men med erfarenhet från den kan utveckling och andra 
eventuella karriärshopp öppna sig.  
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4.5 Poolens funktion och informationsdelning 
Detaljhandel AB 
Funktionen som poolen eftersträvar är att hjälpa och avlasta den ordinarie personalen 
vid högre frånvaro eller en högre efterfrågan än vanligt. De bör bidra med en ny energi 
på arbetsplatsen och säkerställa att rutiner och regler efterföljs, vidare ska de observera 
potentiella förbättringar inom butikerna. De ska även utbilda den ordinarie personalen 
angående olika förändringar av rutiner och kan fungera som regionchefens ögon och 
öron i den operativa verksamheten. I regionchefens ögon är medlemmarna i poolen den 
bästa personalen och besitter en hög kunskap inom arbetet. De har även ansvar och 
mandat att säkerställa att regler och rutiner efterföljs.  
 
När ett behov uppstår kontaktar butikschefen den ansvariga i poolen (poolkoordinatorn) 
som sedan disponerar ut den medlem som är bäst lämpad för uppdraget. För en butik 
som exempelvis är mindre bra på merförsäljning väljs en medlem som är väldigt bra på 
merförsäljning för att ge butiken tips och utbildning. När fler butiker är i behov av den 
interna bemanningspoolen väljs de butiker som är i störst behov av en extra resurs. 
Information fördelas genom ett gemensamt Excelark på mail där varje medlem ser både 
vilka tider och vilken arbetsplats som är planerad. Vid förändringar med kort varsel av 
schemat meddelas medlemmen via sms eller ett telefonsamtal beroende på 
framförhållningen.  
 
Respondenterna framför att det sällan förekommit dagar då poolmedlemmarna inte 
behövt täcka frånvaro. När behovet uteblir har regionchefen tilldelat en respektive 
“basbutik” för vardera medlem. En basbutik har en hög omsättning av både kunder och 
varor, varje gång en medlem inte behöver täcka upp vid frånvaro har de en basbutik att 
återvända till. Där kan de istället fokusera på saker som behöver genomföras när tiden 
tillåter samt underlätta för den ordinarie personalen i den butiken.  
 
En gång i månaden har poolen ett gemensamt möte eftersom de vanligtvis inte träffas 
under arbetsdagar. Under dessa möten diskuteras vad som händer i de olika butikerna, 
vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Olika förbättringsförslag och 
utvecklingsmöjligheter presenteras också under dessa möten.  
 
Industri AB 
Poolens funktion är att täcka upp vid frånvaro inom produktionen för att säkerställa att 
olika maskiner inte blir stillastående eftersom det kan innebära stora kostnader för 
företaget. Medlemmarna börjar 15 minuter innan ett skift startar för att ge vardera 
avdelning tid att be om eventuell hjälp. Informationsdelningen består av en tavla där 
antalet operatörer för varje maskin redovisas samt vilka maskiner som är 
“nyckelmaskiner”. Genom tavlan syns det vilka arbetspositioner som bör prioriteras och 
vart medlemmarna ska fördelas.  
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Poolchefen menar att det sällan förekommit dagar då poolen inte varit efterfrågad. Om 
det mot all förmodan inte finns ett behov att täcka upp för frånvarande personal ska de 
själva ta ansvar för att fräscha upp och utveckla sina kunskaper inom områden de inte är 
lika bra på. Vid dessa tillfällen är det viktigt att produktionschefen och poolchefen 
kommunicerar med varandra, så att ordinarie personalen ger plats till poolmedlemmen 
vid området som hen behöver träna på.  
 
Enligt poolchefen har företaget en mall på datorn där man enkelt kan se vart 
medlemmarna i den interna bemanningspoolen arbetat. Det ger en överblick av vilka 
maskiner som har störst behov av extra hjälp samt om medlemmen har varit på något 
ställe extra mycket. Det krävs arbetsrotation för att underhålla kunskaperna och utveckla 
dem. De använder sig även av en kompetensmatris, en enkel metod för att se vilka 
medarbetare som kan hantera vilka maskiner och vart det finns rum för utveckling. Där 
syns det även om personalen är färdigutbildad. Finns det någon maskin som 
medlemmarna inte är helt färdigutbildad inom är det där personen ska vara nästa gång 
det inte finns något behov av poolen.  

4.6 Medlemmarnas möjlighet till vidareutveckling 
Detaljhandel AB 
Utvecklingsmöjligheterna består inte av olika utbildningar, däremot ger erfarenheten av 
arbetet med breda kunskaper möjligheten till att klättra inom företaget. Utbildningar 
som erbjuds är kravbelagda utbildningar, exempelvis hjärt- och lungräddning, rån och 
brandrisk. Med jämna mellanrum åker alla medarbetare inom företaget på konferenser, 
där informeras medarbetarna om nya produkter. Poolens funktion är att hjälpa och 
avlasta den ordinarie personalen med givna arbetsuppgifter från butikscheferna. 
Medlemmarna kan ta egna initiativ i form av förbättringsarbete. De är inte så 
självstyrande, de följer poolkoordinatorns direktiv angående placering, när 
medlemmarna arbetar i en butik följer de butikschefens direktiv. Om poolmedlemen 
anser att en annan butik är i större behov av en extra resurs än basbutiken får de själva ta 
det beslutet.  
 
Industri AB 
Poolchefen berättade att medlemmarna i poolen utvecklades genom att själva ta ansvar 
för att lära sig nya maskiner, både praktiskt och teoretiskt. De ska kunna både 
instruktioner och säkerhetsinstruktioner för maskinerna de kan hantera. Vid utbildning 
av nya maskiner är det viktigt att få den tid som krävs för att bli färdiglärd. 
Medlemmarna är inte självstyrande, de träffas innan varje skiftstart och diskuterar 
respektive medlems placering men får själva avgöra vilket område som de behöver 
utvecklas inom.  
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4.7 Semester 
Detaljhandel AB 
Eftersom poolen inte räknas in i bemanningsstyrkan utan ses som en extra resurs, får 
medlemmarna i poolen ta semester vilka veckor de vill. Regionchefen föredrar däremot 
inte att alla tar semester under samma veckor utifall ett akut behov uppstår. 
Respondenterna menar att det är butikschefernas ansvar att bemanna butikerna under 
semesterveckorna. Om en medlem i poolen inte vill ha semester under de traditionella 
semesterveckorna får de kontakta olika butikschefer och bli placerade i någon butik som 
en semestervikarie. Poolens funktion är inte att täcka semester, men om butikscheferna 
inte hittar en semestervikarie kan poolen utnyttjas.  
 
Industri AB 
Poolchefen förklarade att produktionen har semesterstängt och har därför inget problem 
under den perioden. Däremot var det ibland kämpigt att få ihop personal under röda 
dagar, speciellt bland den ordinarie personalen. Inför dessa dagar gick en lista runt där 
man kunde skriva upp om man ville arbeta, både för de ordinarie personalen och 
medlemmarna i poolen. Vidare poängterade poolchefen att medlemmarna i 
bemanningspoolen har kunskaperna som krävs för att hålla igång hela produktionen 
själva. Om medlemmarna i poolen vill ansöka om semester finns det regler att ta hänsyn 
till. Eftersom det endast är sex personer per skiftlag, ger det utrymme för en 
poolmedlem att ta semester under samma period. 

4.8 Fördelar med en intern bemanningspool 
Detaljhandel AB 
Respondenterna ser många fördelar med en intern bemanningspool. Till skillnad från 
inhyrd personal har medlemmarna i poolen en högre kompetens angående 
arbetsuppgifter och verksamheten i helhet. Personen förklarar att poolen medför mer än 
bara extra bemanning, de bidrar även till högre intäkter. Dessutom visar statistiken för 
sjukfrånvaron att poolen främjat en god hälsa eftersom sjukfrånvaron har minskat 
procentuellt. 
  
Poolen har resulterat i en lägre belastning på den ordinarie personalen och en högre 
gemenskap som företag snarare än avdelning för avdelning. Poolen säkerställer även att 
rutiner och regler efterföljs samt att de kan upptäcka olika problem som annars skulle 
ligga och gro. Personen berättade också att de ordinarie anställda såg möjligheten att 
diskutera brister gällande arbetet med poolmedlemmarna istället för att ta det direkt med 
avdelningschefen. Brister gällande chefer kan vara svåra att framföra men kan utveckla 
företaget till det positiva. Medlemmarna i poolen har en nära kontakt med regionschefen 
och kan därför framföra vissa brister. Annars arbetar den ordinarie personalen som 
vanligt och påverkas inte eftersom poolen fungerar som en stödfunktion menar 
respondenten. 
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Industri AB 
Poolchefen poängterade att fördelarna med en intern bemanningspool är att 
medlemmarna är så pass duktiga att de kan täcka upp för den ordinarie personalen. En 
maskin som står still är en väldigt stor kostnad, poolen säkerställer att det inte sker. 
Poolen har täckt upp vid sjukdom, vilket har bidragit till en högre flexibilitet för den 
ordinarie personalen.  

4.9 Risker och utmaningar 
Detaljhandel AB 
En stor utmaning är att få ledningen att tro på personalstrategin intern bemanningspool. 
Ledningen ser gärna efter siffror och tittar man på kortare perioder kan det se ut som att 
poolen inte är ekonomisk försvarbar. Under perioder med en låg frånvaro kan poolen 
uppfattas som onödig och endast ses som en överflödig personalkostnad. Det är viktigt 
att kolla på snittet för en längre period eftersom behovet kan variera och med ett snitt 
kan det faktiska behovet utläsas. De anställda i poolen ska bidra med inspiration och 
avlastning samtidigt som de har en hög kompetens. Att hitta resurser som passar in i 
beskrivningen kan vara svårt, därför upplevdes rekryteringen som svår.  
 
Butikerna ligger inom ett rimligt geografiskt avstånd med pendlingssträckor på cirka 1,5 
timme som maximalt. De långa transportsträckorna mellan butikerna kan skapa en 
stress hos medlemmarna, dagens arbetsplats styrs efter behov vilket gör att sträckan kan 
variera. Poolkoordinatorn anser att en risk är att medlemmarna i poolen arbetar för 
mycket, det kan vara svårt att säga ifrån till övertid om butikscheferna inte har någon 
annan resurs att använda sig av. Det kan vara svårt att ta ut den kompenserade 
ledigheten när det nästintill alltid finns ett behov att täcka. En annan risk som 
poolkoordinatorn framför gäller utnyttjandet av poolen. Poolens funktion är att täcka 
upp vid akut frånvaro, risken är att den ordinarie personalen kan tappa ansvarskänslan 
och stanna hemma även om de egentligen inte behöver det. Personen i fråga anser att ett 
starkt ledarskap krävs som ansvarar över att motverka dessa risker. Ledaren behöver 
fastställa vilka krav som ställs på poolen och i vilken utsträckning. Till en början var 
kraven allt för höga på medlemmarna.  
 
Industri AB 
Det är viktigt att skapa en gemenskap på arbetsplatsen, bemanningspoolen sågs som en 
egen grupp inom företaget som inte var delaktig med resterande personal. De träffades 
på egna morgonmöten och hade en egen chef vilket skapade ett utanförskap på 
arbetsplatsen. Det var svårt att få en samhörighet mellan medarbetarna. Poolchefen 
anser att det är av stor vikt att cheferna skapar en samhörighet på arbetsplatsen. Genom 
att ha gemensamma möten och utbildningar angående maskinrutiner kan en gemenskap 
främjas. En annan utmaning som respondenten ser inom produktionsarbete är 
säkerheten. Det är generellt mycket skador inom produktion och säkerheten bland 
medlemmarna bör prioriteras. Enligt respondenten hade den ordinarie personalen en 
tendens att delegera de “mindre bra” maskinerna till medlemmarna i poolen, ofta 
arbeten som var fysiskt tunga. Det tär på medlemmarna både fysiskt och psykiskt, ingen 



 

 30 

vill arbeta i bemanningspoolen om det innebär att de endast får genomföra dessa 
arbetsuppgifter. En annan risk som poolchefen framför är medlemmar som inte är villig 
till varken arbetsrotation eller att lära sig nya saker. Inom produktion är det väldigt 
viktigt att rotera för att underhålla sina kunskaper angående arbetsuppgifternas rutiner 
för att undvika skador. En medlem som inte vill rotera påverkar hela gruppen.  

4.10 Förbättringar och framgångsfaktorer 
Detaljhandel AB 
Den interna bemanningspoolen har fungerat väldigt bra, men det finns 
förbättringsmöjligheter.  
En förbättring är att Excelschemat för schemaläggningen skulle kunna utvecklas till ett 
mer professionellt. Något som framgick under intervjutillfällena är att resurserna i 
poolen kostnadsförs regionalt i nuläget, att kostnadsföra på respektive avdelning för 
användandet av poolen är ytterligare en förbättring. Det skulle förhindra 
överanvändandet av poolen då arbetskraften idag ses som “gratis” av 
avdelningscheferna. Eftersom poolen endast ska täcka upp vid nödlägen, bör tydligare 
regler angående användandet av poolen utvecklas. Ytterligare en förbättring som 
respondenterna lyfter fram är fler frekventa utbildningar och även fler frekventa 
utvecklingssamtal för medlemmarna som inte kan prioriteras bort. Vidare är en 
förbättring att rekrytera fler medlemmar till poolen, eftersom det finns ett behov. 
Framgångsfaktorer som poolchefen ser är att medlemmarna i den interna 
bemanningspoolen har mandat på arbetsplatsen. Ansvaret som mandatet ger bidrar till 
olika förbättringsförslag på arbetsplatserna samt att det kan skapa en enhetlighet mellan 
butikerna. Båda respondenterna understryker att kunskap hos medlemmarna är viktigt, 
både för att skapa en trygghet hos den ordinarie personalen samt att medlemmarna ska 
kunnas användas i en större utsträckning. De beskriver även hur ett starkt och engagerat 
ledarskap krävs för att upprätthålla alla poolens funktioner genom att vara ett stöd för 
medarbetarna.  
  
Industri AB 
En förbättring för poolen presenteras i form av en risk. Attityderna hos arbetarna kan 
vara svåra att hantera och är något som måste förbättras inom företaget. Samarbetet 
mellan cheferna kan utvecklas mer för att främja en god sammanhållning mellan 
medarbetarna. Eftersom säkerhet är ett prioriterat område inom industribranschen bör 
informationsdelningen för maskinerna samt informationsflödet i sig förbättras för att 
uppnå en högre effektivitet. Respondenten ser flera framgångsfaktorer för en intern 
bemanningspool. Först och främst är det viktigt med väl utbildad personal för att skapa 
en trygghet för de ordinarie att be om hjälp. Dessutom är det viktigt att arbeta med 
kompetenser och att underhålla dem. En intern bemanningspool medför också att man 
har folk som kan täcka upp vid frånvaro och är självgående, främst vid nyckelmaskiner. 
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4.11 Kapacitetsutnyttjande och tillgång 
Detaljhandel AB 
Medlemmarna i poolen har en djupare kunskap och kan alla rutiner, det är något man 
inte kan förvänta sig av extrapersonal och speciellt inte av någon inhyrd personal. Med 
det påståendet har kapacitetsutnyttjandet ökat. Resurserna som har lagts ned på poolen 
från start tills nu har blivit en tillgång. Det har krävts mycket tid att bygga upp och 
utveckla den interna bemanningspoolen, men det har varit värt det. Med de djupa 
kunskaperna om produkter, rutiner och företaget som den interna bemanningspoolen har 
bidrar till att de kan användas i en större utsträckning.  
 
Industri AB 
Medlemmarna i poolen har tillsammans tillräckligt med kunskaper för att sköta 
produktionen, det är inget krav man kan ställa på en inhyrd personal. Poolen ses som en 
tillgång eftersom medlemmarna roterar mellan arbetsstationer och frekvent arbetar med 
olika personer, därigenom skapas en helhetsbild över processer och flöden. Man kan 
förvänta sig mer av den interna bemanningspoolen till skillnad från inhyrd personal.  
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5. Analys & diskussion 

5.1 Varför bör företag överväga att använda sig av interna 
bemanningspooler? 

5.1.1 Bevara kompetens 
Det finns flera orsaker till varför företag väljer att använda sig av en intern 
bemanningspool, både från ett praktiskt och teoretiskt synsätt. En anledning till varför 
man vill ha en intern bemanningspool är att behålla kompetensen inom företaget. Det 
finns olika typer av kompetens, viss kompetens kan hyras in externt men 
kärnkompetensen får inte outsourcas utan måste skyddas (Van Weele, 2012). Tidd och 
Bessant (2014) beskriver kärnkompetensen som något en organisation kan som en 
helhet och kan använda på olika sätt, exempelvis förbättring av processer. Ett företag 
med flera avdelningar eller olika kompetensområden har enligt studiens 
intervjurespondenter upplevt det enklare att ”tillfredsställa” behoven som uppkommer 
med en intern bemanningspool. Atkinson (1984) nämner att funktionell flexibilitet inom 
ett företag innebär hur bred den ordinarie personalens kompetens är, vilket behövs för 
att kunna växla och variera mellan arbetsuppgifter. Det är något som Dreyer och 
Grønhaug (2004) instämmer med och beskriver funktionell flexibilitet som företagets 
förmåga att rotera personal mellan olika arbetsuppgifter. Enligt Bergman och Klefsjö 
(2014) är kunskaper inom ett företag väldigt viktigt för en fortsatt konkurrenskraft. Utan 
kunskaper inom företaget ses inte vilka fördelar som kan uppnås eller vilka 
konsekvenser som kan uppstå. Det är en anledning till att Detaljhandel AB och Industri 
AB har valt att starta en intern bemanningspool. Med en intern bemanningspool kan 
man säkerställa att kompetensen stannar och utvecklas inom företaget. 
  
Ett problem som framkom under intervjutillfällena angående extern bemanning är att de 
inte har samma kompetens som organisationens egna medarbetare har. Det har känts 
hopplöst att lära upp en arbetare som senare aldrig kommer tillbaka. Den externa 
bemanningen har inte heller visat upp samma engagemang och motivation för att 
förbättra organisationen. De externa företagen har inte heller lyckats bidra med 
bemanning på kort varsel som företaget kan vara i behov av när personalen är sjuk eller 
är frånvarande på grund av vård av barn. En av respondenterna hos Detaljhandel AB 
jämförde gångerna som företaget hade frågat efter personal mot gångerna som det 
externa bemanningsföretaget lyckats matcha och skicka ut en kandidat. De direkta och 
indirekta kostnaderna för sjukfrånvaron samt kostnaderna för att ha det externa 
bemanningsföretaget var för dem ett sämre alternativ än att ha en intern 
bemanningspool. Eftersom sjukfrånvaron har minskat efter införande av den interna 
bemanningspoolen har de även de direkta och indirekta kostnaderna från sjukfrånvaro 
minskat. Kostnaderna för att ha en intern bemanningspool har utifrån vårt räkneexempel 
(se bilaga 2) minskat.  
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5.1.2 Skapa flexibilitet 
Flexibilitet inom verksamheten är något som företag och andra typer av organisationer 
bör sträva efter för att snabbt kunna möta variationer i efterfrågan (Oskarsson et al., 
2012). Är flexibiliteten låg har organisationen svårt att anpassa sig till variationer, vilket 
i sin tur gör att man tappar kunder och får onödigt höga kostnader på grund av låg 
beläggning. Ett sätt att hantera det varierande behovet av arbetskraft är att skapa 
numerisk flexibilitet. Det handlar om organisationens förmåga att anpassa storleken på 
arbetsstyrkan på ett snabbt sätt (Olofsdotter & Augustsson, 2008), vilket kan uppnås 
genom exempelvis en intern bemanningspool. Detaljhandel AB och Industri AB har 
tidigare använt sig av externa bemanningsföretag som ett sätt att variera sin storlek på 
personalstyrkan. Däremot upplevde de att personalen därifrån inte kunde leva upp till 
förväntningarna i form av orienteringsförmåga eller önskad kunskapsförmåga. 
Bemanningsföretaget hade också svårt att leverera personal på kort varsel och den 
största frånvaron hos verksamheterna visade sig vara korttidsfrånvaro. Därför är snabb 
leverans av personal en förutsättning som krävs för att vara relevant och på så sätt 
uppnå flexibilitet, något som den interna bemanningspoolen möjliggör. 
  
Personalen i den interna bemanningspoolen har kunskaper och rutiner kring arbetssätt 
hos företaget. Hen har kunskaperna som behövs för att täcka upp behov vid en maskin 
eller avdelning. Personen har samma och i vissa fall bättre orienteringsförmåga på 
arbetsplatsen än den ordinarie personalen på grund av helhetsbilden som skapats via 
arbetsrotationen. Poolchefen hos Industri AB menar att den interna bemanningspoolen 
har bidragit till en högre flexibilitet. Poolmedlemmarna har sett till att täcka upp vid 
frånvaro och därav hindrat maskiner från att stå stilla, efterfrågan har täckts även vid 
akut och kort varsel. Det världskända tillverkande företaget Toyota arbetar med team, 
dessa medlemmar har kunskaperna som krävs för att kunna täcka upp vid frånvaro eller 
toppar i produktionen (Liker, 2003). Enligt Liker (2003) har detta medfört arbetsrotation 
och flexibilitet i produktionen samt bidragit till att företaget på ett optimalt sätt utnyttjat 
den befintliga arbetskraften. Genom en intern bemanningspool finns alltid en kunnig 
personal tillgänglig som kan täcka upp vid frånvaro på kort varsel.   

5.1.3 Hantera frånvaro 
Det som flera av respondenterna tagit upp är företagets frånvaro och hur enkelt den kan 
täckas upp med en intern bemanningspool. Enligt Leaker (2008) är en frånvarande 
personal väldigt dyrt för både företagen och samhället. En sjukfrånvarande personal 
medför flera direkta kostnader på företaget i form av sjukpenning, inhyrning av personal 
och minskad produktion. Indirekta kostnader som kan uppstå vid en frånvarande 
personal är exempelvis låg moral från den tillfälliga personalen och en lägre 
kundtillfredsställelse eftersom en lägre output från produktionen kan förekomma. En 
frånvarande personal kan bidra till produktionsstopp som poolchefen hos Industri AB 
menar orsakar stora kostnader för företaget. Leaker (2008) menade att kostnaden för 
sjukfrånvaro uppgick till 19.9 biljoner pund i Storbritannien. I Sverige är målet till 2020 
att varje medarbetare ska snitta högst nio sjukdagar per år (Regeringskansliet, 2018), det 
kan ses som en riktlinje för alla företag. Enligt respondenterna hade de en sjukfrånvaro 
på 3-20%, den högre andelen ligger över regeringens mål till 2020. Har man en hög 



 

 34 

sjukfrånvaro bör man istället försöka minska sjukfrånvaron genom att se efter 
hälsofrämjande faktorer.  
 
Enligt Tennant (2001) är det vanligaste hälsoproblemet de höga ljudnivåerna som kan 
uppstå inom produktionsarbeten. Det kan därför vara av stor vikt att minimera och 
förhindra dessa ljudnivåer som ett försök att minska sjukfrånvaron. Menckel och 
Österblom (2000) menar att det finns fler dimensioner i hälsomatrisen än bara frisk eller 
sjuk, man kan vara frisk men ändå må dåligt. Företagen kan hjälpa till med detta genom 
att skapa en gemenskap mellan medarbetarna på företaget något som Antonovsky 
(1996) benämner KASAM. Personer som upplever begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet verkar kunna hantera olika situationer bättre än personer som inte gör 
det. Poolchefen hos Industri AB beskrev att medlemmarna i poolen inte blev en del av 
gemenskapen på företagen, att de bara sågs som “tillfällig personal”. Ändå menar 
samtliga intervjurespondenter att den interna bemanningspoolen har främjat en god 
hälsa. Det kan man enkelt se eftersom den procentuella sjukfrånvaron har minskat.  

5.1.4 Främja hälsa 
Respondenterna menade att många av medarbetarna ”gick på knäna” samtidigt som 
andra arbetade den maximala nivån övertid som är tillåtet enligt arbetstidslagen innan 
den interna bemanningspoolen grundades. Den interna bemanningspoolen kan 
underlätta för medarbetarna genom att avlasta dem. Extra resurser som har kunskaperna 
som krävs resulterar givetvis i avlastning för den ordinarie personalen och det kan tillåta 
dem att sysselsätta sig med uppgifter som annars prioriteras bort. Regionchefen hos 
Detaljhandel AB vill inte att företagets medarbetare ska arbeta någon övertid eftersom 
det kan öka stressnivåer samt ta bort chansen för återhämtning. Respondenten menar att 
det är svårt att bevisa exakt hur främjande för hälsan den interna bemanningspoolen har 
varit men är säker på att utan den skulle flera medarbetare ha ”gått in i väggen” och 
varit långtidssjukskrivna. Enligt paragraf sju ska kompensationsledighet förläggas till 
den ordinarie arbetstiden (Arbetsmiljöverket, 2017). Poolkoordinatorn hos Detaljhandel 
AB beskriver dock att det ibland kan vara svårt att hitta tillfällen då det är lämpligt att ta 
ut utlovad kompensationsledighet. Efter den interna bemanningspoolen startades blev 
det enklare att boka in kompensationsledighet eftersom det finns folk som kan rotera. 
 
En person som anses vara utbytbar och som det inte satsas resurser på kan ses som en 
del av periferin i kärna-periferin-modellen (Kantelius, 2010), det kan man kan tänka sig 
att exempelvis en extern resurs är. Personal i periferin har sämre utvecklingsmöjligheter 
än de som befinner sig i kärnan (Augustsson & Olofsdotter, 2008). En person som är 
anställd via en intern bemanningspool kan däremot känna en säkerhet i 
anställningsformen eftersom den tjänsten är fast. Personen stannar också på samma 
företag och får därmed större möjlighet att skapa goda relationer till de övriga 
kollegorna vilket kan öka trivseln på arbetet och som i sin tur främjar hälsa. Detta kan 
tolkas som att personal som är anställd via en intern bemanningspool behandlas som en 
del av kärnan.  
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5.1.5 Öka kapacitetsutnyttjande 
Trots att kapacitetsutnyttjande kan vara svårt att mäta på en personell resurs menar 
respondenterna att medlemmarna i poolen kan användas i många områden på grund av 
deras breda kompetens. Regionchefen menar att man kan påstå att personerna i poolen 
utnyttjas till en högre grad då deras kunskaper är mycket större än den alternativa 
strategin, extern bemanning. En medarbetare som är på plats dagligen och får öva och 
hålla igång sina kompetenser är självfallet bättre på arbetet än någon som kommer in 
ibland (extrapersonal eller extern bemanning). 

5.2  Vilka framgångsfaktorer finns vid användning av en intern 
bemanningspool? 

5.2.1 Teamarbete 
En intern bemanningspool är en grupp personer med ett gemensamt mål att täcka upp 
frånvaro av ordinarie anställda, vilket stämmer in på Wheelans (2005) beskrivning av 
team. För att ett team ska fungera på ett bra sätt krävs det att företaget avsätter tid och 
energi vid struktureringen av teamet. Detta eftersom många faktorer påverkar hur 
teamet ska utformas, exempelvis företagets mål, inriktning och dess omgivning 
(Bolman & Deal, 1997). Regionchefen hos Detaljhandel AB menar att vid skapandet av 
bemanningspoolen krävdes tid, engagemang och utbildning. Däremot upplevdes inte 
detta som en kostnad för företaget eftersom tidigare bemanningsstrategi, extern 
bemanning, var ett dyrare alternativ. Därför bör tid och engagemang läggas ned vid 
skapande av en intern bemanningspool för att uppnå ett lyckat resultat.  
  
Regionchefen berättade att det var svårt att avgöra hur många medlemmar poolen skulle 
innehålla. Lind och Skärvad (1998) skriver att ju färre medlemmar i ett team desto 
större är chanserna att lyckas eftersom det blir färre viljor att ta hänsyn till. Lind och 
Skärvad (1998) menar också att man kan mista motivation och delaktighet vid allt för 
stora grupper. Inom produktionsanläggningen hos Industri AB arbetar man i fyra skift 
och inom varje skiftlag finns sex poolmedlemmar. Poolkoordinatorn hos Detalj AB 
förklarade att man såg efter vart behovet av en intern bemanningspool var som störst 
genom att identifiera avdelningarna med högst efterfrågan. Den genomsnittliga 
frånvaron låg på fem personer om dagen, därmed skapades en intern bemanningspool 
med fem medlemmar som ska täcka upp för ungefär 100 anställda. Liker (2003) skriver 
att hos det tillverkande företaget Toyota består vanligtvis ett team av fyra till åtta 
personer med en tillhörande arbetsledare. Företag som ska skapa en intern 
bemanningspool rekommenderas att anpassa antalet medlemmar efter den egna 
organisationen genom att se efter den procentuella frånvaron på arbetsplatsen. Däremot 
kan det vara bra att tänka på att det kan vara svårt att hantera allt för stora grupper.   
  
Granström (2000) skriver att hur man bör organisera ett team beror dels på den inre 
organisationen och dels på den yttre omgivningens krav. Den främsta uppgiften 
medlemmarna i den interna bemanningspoolen har är att täcka upp frånvaron för 
resterande personal i verksamheten. Det betyder att medlemmarna inte är direkt 
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beroende av varandra och inte kräver en ”sträng” kommunikation, därför passar teamen 
in på vad Alvesson och Sveningsson (2007) kallar för rolldifferentierade teamet. 
Däremot förklarar både poolchefen hos Industri AB och poolkoordinatorn hos 
Detaljhandel AB att en medlems styrkor och svagheter anpassas efter maskin och 
avdelning. Behöver en avdelning bli bättre inom ett område som en medlem besitter hög 
kunskap inom, delegeras denne person till just den avdelningen för att sprida sin 
kunskap. Behöver en person lära sig, alternativt ”färska upp” sin kunskap kring en 
maskin blir medlemmen delegerad dit. Med den informationen kan en del i vad 
Alvesson och Sveningsson (2007) kallar för rollkompletterande teamet också passa in 
på den interna bemanningspoolen. Dessutom anser vi att medlemmar som kan agera 
självständigt och har förmåga till att improvisera för att lösa en uppgift oftast är 
eftersträvade.  

5.2.2 Ledarskap 
Toyotas ledare ska fungera som stöd för teamet, men personen har också de kunskaper 
som krävs för att kunna hoppa in som operatör vid frånvaro eller toppar i efterfrågan 
(Liker, 2003). På samma sätt är tanken att en medlem i poolen ska fungera. Det vill säga 
de anställda via poolen ska ha kunskaper för att kunna hoppa in vid frånvaro men också 
ha de kunskaper som krävs för att agera som lärare och stöd för den ordinarie 
personalen. Däremot krävs det också att den interna bemanningspoolen har en ledare 
med starkt ledarskap för att kunna hållas igång, vilket alla tre respondenter påpekade vid 
intervjutillfällena. 
  
Ledarskapet bör vara en person som medarbetarna litar på, eftersom människan tenderar 
att uppmärksamma information från personer som de litar på och bortse från 
information som verkar hotande, bekymmersam eller svårbegriplig (Jacobsen & 
Thorsvik, 1997). Poolchefen förklarade att attityden hos medlemmarna var det svåraste 
att hantera och därför krävs en stark ledare som fångar respekt.  

5.2.3  Kunskap 
Lumsden (2012) skriver att medarbetarna i organisationen ses som en personell resurs 
eftersom människan bidrar med både arbetskraft och kunskap. Vidare beskriver Olhager 
(2012) kapacitetsutnyttjande som hur mycket av den tillgängliga kapaciteten som 
verkligen utnyttjas hos en resurs. Bergman och Klefsjö (2014) menar att kunskaper 
inom ett företag möjliggör prognostisering och en ökad förståelse för marknadens 
variationer som i sin tur är en viktig del för en fortsatt konkurrenskraft. Medarbetare 
som delar information mellan varandra menar Beccetti et.al (2011) utvecklar företaget 
till det bättre. Frappaolo (2006) hävdar också att en högre konkurrenskraft uppnås med 
kunskapsöverföring, eftersom han ser det som förmågan att tillvarata organisationens 
samlade kunskaper. Därför ses människans kunskap och erfarenhet som en 
framgångsfaktor som bör utnyttjas och överföras i största möjliga mån. Genom att 
medlemmarna i poolen roterar mellan arbetsstationer och frekvent arbetar med nya 
personer ser man till att kompetensen sprids och utvecklas inom organisationen.  
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Respondenterna förklarar att utbildning för medlemmarna i poolen sker i en viss 
utsträckning, däremot påpekar regionchefen hos Detaljhandel AB att det är ett 
förbättringsområde som bör prioriteras mer. Menckel och Österblom (2000) skriver att 
kompetensutveckling är en faktor inom HRM som påverkar ett företags resultat och 
som bör prioriteras för att uppnå en lärande organisation. Vidare skriver Senge (1995) 
och Serrat (2017) att en enskild individ har svårt att påverka en hel organisation och att 
ett team har lättare att sprida kunskap. Däremot bör inte enskilda individers 
initiativtagande och utvecklingsutrymme uteslutas (Senge, 1995). En individuell 
utbildning och därmed kunskapsutveckling ger medlemmarna i den interna 
bemanningspoolen stora möjligheter till skapandet av ständiga förbättringar i 
verksamheten som helhet. Eftersom medlemmarna frekvent byter arbetsstationer kan 
kunskapen spridas enklare i jämförelse med den ordinarie personalen som oftast står vid 
samma arbetsstation.  
  
Respondenterna såg inte efter några speciella kunskaper vid rekryteringsprocessen, 
poolkoordinatorn och regionchefen såg mest efter egenskaper. Hos Industri AB valde 
man sex ordinarie anställda som hade hög kunskap om maskinerna i produktionen till 
den interna bemanningspoolen. Gemensamt för respondenterna var att de påpekade att 
medlemmarna i den interna bemanningspoolen ska kunna arbetsuppgifterna och 
maskinerna för att inte upplevas som en belastning. Det bidrar även till att den ordinarie 
personalen ska känner sig säker på arbetsplatsen. 
  
Toyota använder sina team till mer än bara produktionsarbete. Teamet arbetar också 
med problemlösning och utveckling av processer. Detta eftersom medlemmarna i fråga 
arbetar med processerna och ser värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteter 
(Liker, 2003). Medlemmarna i den interna bemanningspoolen bör kunna arbeta som ett 
team vid problemlösning och utveckling av processer. När medlemmarna ska täcka upp 
frånvaro i kärnverksamheten kommer de till ett nytt team och bör snabbt kunna förstå, 
anpassa och acceptera sin roll i gruppen. Det är också bra om medlemmarna i poolen får 
gå på utbildningar och utveckla sina egna kunskaper som de sedan kan sprida vidare 
inom teamet och den ordinarie personalen. På så sätt utvecklas organisationen som 
helhet. Serrat (2017) menar att en stor framgångsfaktor för framgångsrika team är att 
medlemmarna får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom områden som 
problemlösning, kommunikation, förhandling, konflikthantering och lärandet som ett 
team. 
  
En förutsättning för att ett team ska vara effektivt är att medlemmarna besitter olika 
talanger och kompetenser (Katzenbach & Smith, 1993). Katzenbach och Smith (1993) 
anser att färdigheterna: tekniska och funktionskopplade expertkunskaper, 
problemlösnings- och beslutsfattningskapacitet och förmågan att kommunicera samt 
samverka bör beaktas och balanseras i ett team. Serrat (2017) beskriver en 
framgångsfaktor som medlemmarnas möjlighet att utvecklas inom bland annat 
problemlösning, kommunikation och förhandling. 



 

 38 

5.2.4 Villig till arbetsrotation 
Regionchefen förklarar att medlemmarna i poolen är den bästa personalen som har en 
hög erfarenhet inom arbetet. Personen berättar också att medlemmarna fungerar som 
regionchefens ögon och öron i den operativa verksamheten och utvecklar därmed 
förbättringsarbete samt kunskap. Menckel och Österblom (2000) menar att man får en 
lärande organisation genom att prioritera människor och deras kunskaper. Hwang 
(2003) påstår att arbetet förbättras i en lärande organisation eftersom 
kunskapsöverföringen mellan individer förenklas. När personal får arbeta tätt intill 
varandra och har möjlighet till att variera arbetspositioner ökar möjligheterna till att 
kunskap sprids, det frambringar även en god hälsa. Vidare beskriver Beccetti et al. 
(2011) vikten av att investera i medarbetarnas relationer, både innanför och utanför 
företaget för att enklare öka produktiviteten. När medarbetare trivs ihop kan även viljan 
att dela kunskapen öka vilket skapar en förutsättning till att förbättra företaget. 
  
Regionchefen önskade att möjligheten fanns till individuell lönesättning för att ge de 
duktiga en extra belöning och de andra en morot att sträva efter. Beccetti et al. (2011) 
stödjer tanken på en individuell lönesättning baserat på kunskapsnivån eftersom ett 
produktivt företag har medarbetare med överlappande kunskaper. Serrat (2017) stödjer 
idén med att framgångsrika team har överlappande kunskaper som kan spridas mellan 
medlemmarna. Campion et al. (1994) påstår att den huvudsakliga källan till kunskaper 
inom arbetet kommer från de arbetsuppgifter man utför. Därför är arbetsrotation en stor 
framgångsfaktor för alla företag och speciellt inom en intern bemanningspool. Vidare 
menar Campion et al. (1994) att arbetsrotation kan öka karriärutvecklingsmöjligheterna 
och även minska stress och trötthet inom produktioner. Rotation kan även öka 
motivationen och lojaliteten till företaget då det skapar utvecklingsmöjligheter och en 
känsla av samhörighet. 

5.3 Vilka risker finns vid användning av en intern bemanningspool? 

5.3.1 Brist på gemenskap 
Regionchefen hos Detaljhandel AB beskriver hur ett av problemen som framställts är att 
poolmedlemmarna har saknat en gemenskap på arbetsplatsen. De har upplevts att inhyrd 
personal inte är en del av de ordinarie medarbetarna. Enligt Antonovsky (1996) kan 
individer som upplever gemenskap och sammanhang hantera olika situationer bättre än 
personer som inte gör det. Vid en brist på gemenskap och sammanhang kan sjukdomar 
som annars inte hade visat sig kanske uppstå. Det kan därför vara av stor vikt att 
prioritera gemenskapen mellan medarbetarna genom att exempelvis låta den interna 
bemanningspoolen delta vid alla möten och träffar som den ordinarie personalen 
närvarar vid.  
  
Att skapa gemenskap för medlemmarna i poolen kan ses som svårt eftersom de alltid 
roterar arbetsuppgifter och kan träffa olika medarbetare dagligen beroende på storleken 
av företaget. Förutom regelbundna möten med teamet arbetar de sällan inom samma 
område. 
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5.3.2 Attityder och inställning 
Skapandet av en bemanningspool ses som ett nystartat projekt. För att få projektet att gå 
så smidigt och självständigt som möjligt är det viktigt att se efter vilka kompetenser 
som projektet är i behov av, exempelvis vilka personlighetstyper och kunskaper som 
krävs för att genomföra uppgiften. Att skapa en grupp med likasinnade individer kan 
vara frestande men att få olika personlighetstyper med olika synvinklar är viktigt för att 
inte gå miste om kreativ kompetens (Hallin & Gustavsson, 2015). En risk som följer 
med att skapa en intern bemanningspool är ta fram bra individer som passar i poolen. 
Regionchefen nämnde att en problematisk medlem i gruppen kan skapa dålig stämning 
samt att den ordinarie personalen kan ifrågasätta och bli negativ mot den interna 
bemanningspoolen i sig. Det nämnde även poolchefen hos Industri AB eftersom hens 
arbete med poolen blev allt svårare när vissa medarbetare inte ville rotera 
arbetsuppgifter. Det är även en risk att ha individer som inte har den kunskapen som 
behövs i arbetet för att nå upp till poolens potential. När man ska genomföra en 
förändring är det viktigt att få med sig medarbetarna, annars kan en oro skapas som till 
slut blir ett motstånd till förändringen (Jacobsen & Thorsvik, 1997). Rother (2013) 
menar att det inte är organisationen som förändras utan de anställdas handlingar och 
beteenden. För att förhindra motstånd och få en lyckad förändring bör förändringen ske 
i en liten skala som sedan kan byggas vidare på. Det kan också vara bra att låta en källa 
som medarbetarna litar på presentera den nya förändringen (Jacobsen & Thorsvik, 
1997). Personer som arbetar inom poolen måste ha viljan att rotera eftersom det är 
konceptet med en intern bemanningspool. Meningen är att poolmedlemmarna ska rotera 
vid behov för att täcka upp där personal saknas. Liker (2003) menar att mudas åttonde 
slöseri är att inte tillvarata kompetenserna som medarbetarna inom företaget besitter. Att 
då inte ha personal som vill rotera och bidra till kunskapsöverföring inom företaget 
resulterar i ett slöseri för hela organisationen. 

5.3.3. Överbemanning 
Att ha en intern bemanningspool grundar sig i ett behov av att poolen existerar. 
Samtidigt kan det vara svårt att prognostisera sjukdom eller annan typ av frånvaro som 
inte planerats in under en längre tid, exempelvis utbildning. Att ha en relativt jämn 
frånvaro är något som samtliga respondenter tagit upp men vissa toppar och dalar 
förekommer alltid. Poolchefen beskrev hur en viss frånvaro kunde beräknas beroende på 
hur många arbetare som har barn i låga åldrar. Vid inskolning och start av olika terminer 
syns ofta en högre frånvaro på grund av vård av barn. Skulle behovet av poolen minska 
kanske företaget bör se det som en framgång snarare än en onödig investering. Ett 
minskat behov av poolen innebär en lägre frånvaro hos den ordinarie personalen, därför 
kan man påstå att det är en allmänt bättre hälsa inom företaget. En annan risk med att 
behovet varierar är att det ur ledningens ögon kan se ut som överbemanning vid låg 
efterfrågan vilket både regionchefen och poolkoordinatorn styrker. Ledningen kan 
därför be ledaren för poolen att minska antalet medlemmar i teamet. Atkinson (1984) 
menar att flexibilitet innebär förmågan att anpassa arbetet utifrån variationerna. 
Oskarsson et al. (2013) menar att variationer kan mötas genom att skapa en flexibel 
produktion. Därför är en intern bemanningspool en bra strategi för att företag ska kunna 
möta olika variationer. Under tiden då behovet minskar kan medlemmarna i teamet 
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användas till att utveckla verksamheten. Oskarsson et al (2013) stödjer idén om att när 
behovet minskar kan personalen göra andra saker som kunskapsöverföring, utbildning 
och andra aktiviteter som behöver genomföras när tiden tillåter. 
  
Regionchefen beskrev problemet med att få med sig ledningen inför skapandet av den 
interna bemanningspoolen. Att ledningen gärna ser efter siffror och hur poolen blir 
ytterligare en fast kostnad för företaget istället för att ta in personal vid behov. Det är 
viktigt att titta på en längre tidsperiod snarare än månadsvis. Vidare säger regionchefen 
med säkerhet att poolen har främjat en god hälsa men även hur svårt det är att bevisa för 
ledningen. Kostnader som uppstår vid sjukfrånvaro är bland annat sjukpenning, 
inhyrning av personal, minskad produktion, låg moral och lägre kundtillfredsställelse. 
Dessa kostnader täcks av kostnaderna för den interna bemanningspoolen, exempelvis 
blir aldrig de indirekta kostnaderna aktuella. Respondenterna menar även att fler 
medarbetare hade blivit långtidssjukskrivna då många beskrivit hur överbelastade de 
var. 

5.3.4 Felaktigt utnyttjandet av poolen 
En intern bemanningspool är till för att täcka upp vid kortare och tillfällig frånvaro som 
exempelvis sjukdom, vård av barn och utbildning. Att poolen utnyttjas för annat är en 
risk som poolkoordinatorn hos Detaljhandel AB tagit fram. Vid långtidssjukskrivning 
eller andra anledningar till att en ordinarie anställd blir frånvarande under en längre tid 
bör istället ett vikariat erbjudas. Om poolen används till annat än den funktion som den 
skapats för kan dess effektivitet och användbarhet ifrågasättas. Både regionchefen hos 
Detaljhandel AB och poolchefen hos Industri AB beskriver vikten av ett starkt 
ledarskap för att poolen ska fungera så smidigt som möjligt. En framgångsfaktor för 
framgångsrika team är enligt Serrat (2017) ett starkt ledarskap som tar fram ett 
gemensamt mål och syfte. Ledaren bör även uppmuntra utvecklingen av medarbetarnas 
individuella färdigheter. Enligt regionchefen är det viktigt att ledaren för teamet sätter 
fasta gränser för vad som förväntas och krävs av medarbetarna i poolen samt allmänna 
regler för användning av poolen. 
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5.4 Vilka kriterier bör företag ta hänsyn till innan ett beslut om intern 
bemanningspool tas och hur kan ett ramverk för dessa kriterier se ut? 
Det finns flera kriterier att ta hänsyn till innan ett beslut om en intern bemanningspool 
fattas. Frånvaro är en av dessa kriterier som ligger till grund inför beslutet. Det kan 
handla om ifall frånvaron är lång eller kort, planerad eller inte och om det är en jämn 
frånvaro eller ifall det ofta sker stora toppar och dalar. Likaså är det viktigt att se efter 
om kundernas efterfrågan är jämn eller inte. Frånvaro behöver nödvändigtvis inte endast 
bero på sjukdom, utan kan även handla om det psykiska välbefinnandet. Därför är 
viktigt att inte se hälsa som endast det fysiska, utan även det psykiska som kan avläsas i 
hälsomatrisen (Menckel & Österblom, 2000).  
 
Enligt Tennant (2001) är den vanligaste orsaken till hälsoproblem inom produktion de 
höga ljudnivåerna som kan frambringa stress och depression. En stressad medarbetare 
har en större risk att drabbas av arbetsolyckor och sjukskrivning. Hos Detaljhandel AB 
var de vanligaste orsakerna till frånvarande personal sjukdom, VAB, utbildning och 
fackliga möten. Regeringen önskar att antalet sjukfrånvarodagar är runt nio dagar vid år 
2020 (Regeringskansliet, 2018), vilket kan ses som en riktlinje för alla företag. Vid en 
högre frånvaronivå kan det vara lämpligt att se efter hälsofrämjande faktorer och gå till 
grunden till varför personalen är sjuk. Vid långtidsfrånvaro alternativt säsongsbaserad 
efterfrågan kan det istället vara lämpligt att använda sig av extern bemanning för att 
möta olika toppar och dalar.  
  
Övertid innebär att personalen arbetar utöver schemalagd tid eller att medarbetarna 
arbetar utan rast. Hos Industri AB framgick det att personalen arbetade maximal övertid 
innan den interna bemanningspoolen implementerades. I arbetstidslagen står det att en 
anställd högst får arbeta 50 timmar övertid under en kalendermånad och högst 200 
timmar övertid under ett kalenderår (Arbetsmiljöverket, 2017). Arbetar den ordinarie 
personalen mycket övertid kan man anta att det finns ett behov av mer resurser. Enligt 
Tennant (2001) är graden av arbetsbelastning en faktor som kan påverka stressnivån hos 
personalen. Är behovet av övertid varierande är en intern bemanningspool lämplig, men 
är behovet ständigt återkommande bör företaget se över resursantalet och arbetssättet på 
arbetsplatsen.  
  
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är behovet av kompetens i företaget. Specifika 
kunskaper kan vara enklast att utveckla internt eller ta in externt. Enligt Van Weele 
(2012) är kärnkompetensen hos ett företag vad som ger dem ett konkurrensfördel som 
ger värde till kunden. En kärnkompetens måste därför skyddas och stanna inom 
företaget, andra kompetenser kan outsourcas alternativt köpas in. Bergman och Klefsjö 
(2014) menar att kunskaper inom företaget är viktigt för en fortsatt konkurrenskraft, 
utan kunskaper ses inte vilka fördelar som kan uppnås eller de konsekvenser som kan 
uppstå. Ur den aspekten anses en intern bemanningspool som ett bra alternativ för att 
skydda kompetenserna inom företaget. Poolen ska utöver att täcka upp frånvaro arbeta 
med ständiga förbättringar inom processer. Behovet av en hög kompetensgrad bidrar till 
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att en intern bemanningspool är ett lämpligare koncept än exempelvis inhyrd personal 
eftersom kunskaperna kan spridas mellan medlemmarna genom arbetsrotation.  
 
Vid jämförelse med extern bemanning har ett räkneexempel skapats (se bilaga 2). 
Exemplet utgår från 100 dagar och visar skillnaderna i kostnad mellan intern bemanning 
och extern bemanning. I exemplet har det satts lika många dagar för upplärning men i 
själva verket bör upplärningen för den externa bemanningen vara flera dagar eftersom 
det frekvent tillkommer nya medlemmar. I den interna bemanningspoolen räcker det 
med upplärning under en period. Ändå visar exemplet att intern bemanning, i det här 
fallet, är ett billigare alternativ. Räkneexemplet visar att det i slutändan är 88 801 kronor 
billigare med intern bemanning än extern.  
 
En maskin som står stilla hos Industri AB kostar mycket pengar. Genom att identifiera 
vilka maskiner som är flaskhalsar i produktionen får man också en förståelse för vart 
medlemmarna kommer behövas mest och vilka tillhörande kompetenser som behövs. 
Enligt Olhager (2013) innebär kapacitet den befintliga arbetsmängden som kan 
verkställas under ett intervall. Kapacitetsutnyttjande innebär hur mycket av den 
befintliga kapaciteten som företaget tillvaratar. Lumsden (2012) beskriver 
resursutnyttjande som hur väl företaget använder de tillgängliga resurserna. För att 
beräkna utnyttjandegraden kan figur 5 och 6 på sida 15-16 användas. För att justera och 
maximera arbetsprocesserna kan dessa formler ses som ett hjälpmedel. Den interna 
bemanningspoolen skapar flexibilitet i bemanning och produktion. Genom att personal 
alltid finns på plats kan maskinerna utnyttjas i enlighet med den satta kapacitetsgraden.  
 
Med hjälp av studien har ett förslag på ramverk skapats. Ramverket läses av från 
vänster till höger, med olika kategorier att ta hänsyn till. För att uppnå en 
verklighetstrogen bild och inte enbart se tillfälligheter rekommenderas det att se över ett 
snitt på sex månaders tidsperiod. En beskrivning av kategorin presenteras i den mittersta 
kolumnen. Den högra sidan ger förslag på vissa åtgärder och möjliga val (se bilaga 1).  
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att identifiera framgångsfaktorer och risker inom arbetet med en 
intern bemanningspool inriktat mot arbeten som inte kräver legitimation. Vidare var 
syftet att ta fram beslutskriterier inför ett eventuellt beslut avseende inrättande av en 
bemanningspool. 
  
I början av studien framkom det att konceptet intern bemanningspool används inom 
vård och omsorg där personalen är legitimerad och har lika grundkunskaper. 
Information om samma koncept inriktat mot personal med varierande kunskaper 
upplevdes inte som lika bred. Denna studie har bidragit till att täcka detta gap både 
teoretiskt och praktiskt genom en ökad förståelse inom detta område. Studiens resultat 
visar att en intern bemanningspool skapar en högre flexibilitet och ett ökat 
kapacitetsutnyttjande även inom arbeten som inte kräver legitimation. Medlemmar i en 
bemanningspool har bredare kunskaper om arbetsuppgifter i jämförelse med extern 
bemanning. En bemanningspool med en kunnig personal avlastar den ordinarie 
personalen i arbetet vilket främjar en god hälsa. Däremot krävs det att organisationen 
avsätter tid och engagemang vid skapandet av den interna bemanningspoolen för att den 
ska uppnå sin potentiella funktionalitet och effektivitet.  
 
Ett dedikerat och starkt ledarskap är en viktig framgångsfaktor vid användningen av 
intern bemanningspool. Många olika värderingar och attityder ska hanteras och tas 
hänsyn till, därför krävs en ledare som skapar respekt och tillit. Team och teamwork är 
ytterligare framgångsfaktorer som framkommit. När medlemmarna täcker frånvaro i 
olika arbetslag ska personen snabbt kunna anpassa och acceptera sin roll i teamet. 
Personen ska också kunna arbeta som ett team med sina medlemmar i poolen när tid för 
förbättringsarbete uppstår. En medarbetare i poolen måste vara villig till arbetsrotation 
eftersom det är poolens sätt att fungera. Genom arbetsrotation skapas ökade möjligheter 
att sprida och utveckla kunskap i organisationen som helhet. 
 
Det finns även risker att ta hänsyn till vid arbetet med en intern bemanningspool. 
Arbetsrotation är en framgångsfaktor men det kan även ses som en risk. Medarbetare 
som inte har viljan till arbetsrotation kan vara ett generellt problem för alla arbetsgivare. 
Däremot blir påverkan extra tydligt i en bemanningspool eftersom det är konceptet med 
bemanningspoolen. Ytterligare en risk är att en brist på gemenskap kan uppstå eftersom 
medlemmarna i poolen ständigt roterar och kan hamna i nya team. Därför är det viktigt 
att ledarna prioriterar gemenskapen på arbetsplatsen och gör bemanningspoolen till en 
självklar del av företaget. En annan risk som presenteras under arbetes gång är att 
framtidens behov utav poolen upplevs som osäker, däremot kan det vara ett generellt 
problem med all personal eftersom man aldrig vet hur framtiden ser ut.  
 
Konceptet intern bemanningspool är bra men passar inte alla företag. Det finns kriterier 
som företag bör ta hänsyn till innan ett beslut om bemanningspool fattas. Bilaga 1 
föreställer ett ramverk som framställts med syftet att fungera som ett beslutsunderlag. 
Ramverket består av olika kriterier som företagen kan använda som “hjälp” när de 
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börjar fundera på om en intern bemanningspool är intressant för företaget. Ramverket 
ger även förslag på åtgärder till vissa problem och vilken personalstrategi som bäst 
lämpar sig för företaget. Områden med kriterier som presenteras är frånvaro, 
efterfrågan, övertid, behovet av kompetens, användning av extern bemanning, 
nyckelmaskiner och flaskhalsar.  

Förslag till fortsatt forskning  
Ett förslag till vidare forskning är att ta reda på hur medlemmar i en intern 
bemanningspool förhåller sig till upplägget. Finns det några konsekvenser och fördelar 
för personalen att arbeta i en intern bemanningspool och hur påverkas den resterande 
personalen av poolen? Ur intervjuerna uppmärksammades att utanförskap kunde drabba 
medlemmarna i poolen. Hur bör företagen agera för att undvika fenomenet och hur 
främjar man gemenskap och hälsa? 
  
Hur bör företag som har använt sig av en intern bemanningspool men som inte längre 
ser ett behov utav den hantera situationen? Finns det någon vidareutveckling av poolen 
eller bör den avslutas? Vad sker med de anställda i poolen som i stunden är 
heltidsanställda? Detta kan vara en tanke som förhindrar många företag från att starta 
projektet från början. 
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Bilaga 1 - Ramverket 
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Bilaga 2 - Räkneexempel 

 
Exemplet utgår ifrån att man arbetar 8h/dag, 5 gånger i veckan utan OB-tillägg. I 
exemplet har medlemmarna i poolen en månadslön på 29 184kr ≈ 183 kr/h. Den externa 
bemanningen kostar företaget ≈ 370kr/h. Enligt räkneexemplet är intern bemanning  
88 801 kronor billigare än extern bemanning. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 
Inför beslutet om en bemanningspool 

• Vad fick er att fundera på att starta en bemanningspool? 
• Vid tidigare strategi, kände ni att ni inte kunde möta efterfrågan? 

• Hur tog du fram beslutsunderlag inför poolen? 
• Vill du berätta vilka samtliga kostnader som uppstår vid ett skapande och 

underhållning av en bemanningspool? 
• Hur ser strukturen ut på poolen? (är de beroende av varandra eller självständiga) 

(dvs. Hade ni någon gräns för antal personer, hur många vill ni ha i poolen och 
varför, hur många anställda ska poolen täcka?) 

• Hur valdes kandidater till poolen? 
• Såg ni efter några specifika kunskaps/kompetenskrav? 

• Vilken procentuell frånvaro har ni? 
• Är frånvaron jämt fördelat?  
• Vilka är de vanligaste orsakerna till att din personal är frånvarande? 
• Hur löser ni problemet idag med täcka upp vid frånvarande personal? 
• Har du någon kännedom om din personal arbetar mycket övertid som kan vara 

obetald, dvs sena hemgångar eller uteblivna raster? 
• Är poolen ett “kariärrshopp”? 

 
Under arbetet med poolen 

• Hur fungerar poolen? 
• Vilka uppgifter har poolen? 
• Hur implementerade ni poolen? 
• Om det inte finns ett behov att “täcka upp” frånvarande personal, vad gör poolen 

då? 
• Hur styr ni poolen idag, hur vet de i poolen vad de ska göra? 
• Hur självstyrande är medlemmarna i gruppen? Egna initiativ? 
• Har de som är anställda i poolen någon utvecklingsmöjlighet?  

• Anser du att de anställda får tillgång till utbildning, dvs skickade på 
utbildningsdagar?  

• Hur löser ni semestertider? Vad händer med poolen och vad händer med 
resterande personal? 

• Är antalet “extra arbetare” färre nu än tidigare? 
• Anser du att det finns en skillnad mellan ordinarie och extra personal angående 

kvalitén, om ja, varför? 
• Vilka förväntningar/krav har du på en anställd i poolen? 

(kompetens/spetskompetens, Beteende, erfarenhet)  
 
Utfall av poolen 

• Vilka fördelar ser du med att ha en intern bemanningspool? 
• Vilka svårigheter och risker anser du finnas? 
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• Hur fungerar informationsdelningen inom poolen, har ni några möten eller andra 
sätt?  

• Hur underhåller ni poolen angående utbildning och utveckling? teamwo 
• Har poolen främjat en god hälsa? (jämförande tidigare alternativ) 

- Om ja, på vilket sätt? 
• Tycker du att poolen funkar bra, är ni nöjd? 
• Finns det några förbättringar du skulle vilja få igenom? 
• Hur såg de andra anställda på poolen, fick ni något motstånd? 
• Kunde de som inte arbetar i poolen fortsätta arbeta som “vanligt”, eller blev alla 

påverkad? 
• I jämförelse med tidigare strategi, har kapacitetsutnyttjandet förändrats 

anmärkningsvärt? (kommer behövas förklara)  
• Anser du att de resurser som har lagts ned på bemanningen är en tillgång eller 

hade du valt att göra det annorlunda?  
 
Avslutande frågor 

• (Kort sammanfattning av intervjun, om vi har förstått informationen rätt.)  
• Finns det något som du vill tillägga som du tycker att vi har missat?  

 


