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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att få en inblick i varför företag och organisationer väljer att hyra in 

personal istället för att anställa. Sju intervjuer genomfördes med representanter från 

bemanningsbranschen och dess kundföretag. I studien framkom att flexibilitet 

upplevdes som den störst bidragande faktorn till valet av inhyrning, då detta ledde till en 

ökad effektivitet för kundföretagen. Även minskad administrationsbörda i samband med 

anställningar samt möjligheten att prova en person innan anställning upplevdes som 

anledningar till inhyrning. Slutsatserna av studien är att företag först och främst väljer 

att hyra in personal för att snabbt kunna öka eller minska sin personalstyrka i takt med 

efterfrågan.  
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Abstract. 

 

This study describes advantages and disadvantages in the temporary work industry as 

perceived by both client organizations and recruitment agencies. Seven interviews were 

performed with representatives of both recruitment agencies and their clients. The result 

shows that both parties consider increased efficiency as the main benefit for utilization 

of temporary workforce, since that led to an increased efficiency for the client 

organization. Moreover, additional reasons for hiring temporary workforce are the 

reduction in administration around the hiring process plus the opportunity to get to 

know the workforce well prior to long term recruitment. This study can provide an 

insight and better understanding how managers at recruitment agencies and their 

counterparts in the client organizations perceive the utilization of temporary workforce. 
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1 Inledning 
 

 

Bemanningsbranschen anlitas av företag, offentliga sektorn och andra organisationer som vill 

hyra in personal eller som vill ha hjälp med rekrytering eller omställning. Under de senaste 15 

åren har bemanningsbranschen varit Sveriges snabbast växande bransch. Den största 

förklaringen till den snabba expansionen är att bemanningsföretagen var förbjudna i Sverige 

fram till början av 1990-talet. 

 

Idag har bemanningsbranschen nått en penetrationsgrad på 1,3 %. Detta betyder att 1,3 % av 

den sysselsatta befolkningen i Sverige arbetar i ett bemanningsföretag (Almega, internetkälla 

1). Det är inte bara i Sverige som bemanningsbranschen har expanderat under de senaste 

decennierna. Samma sak gäller i de flesta utvecklade ekonomier. Antalet bemanningsanställda 

i världen mer än fördubblades mellan 1997-2007 (Johnson, 2010). I Australien till exempel är 

penetrationsgraden 3 %. Användandet av inhyrd personal har varit en nyckel i australiensiska 

företags sökande efter flexibilitet sedan början på 80-talet. Den trenden hör ihop med de 

nedskärningar som industrierna har tvingats till samt övergångar till ”Lean-inspirerade” 

produktionsstrategier. Många använder sig av så få fast anställda som möjligt och 

kompletterar istället dessa med inhyrd personal utefter behov (Hall, 2006).  

 

Tidigare forskning visar att som en följd av de ständiga kraven på dagens företag att vara 

flexibla och effektiva har andelen inhyrd personal världen över ökat (Buch, Kuvaas & Dysvik, 

2010). I den nya ekonomin är flexibilitet en nödvändighet för ekonomisk framgång 

(Nienhüser & Matiaske, 2006). Företag och organisationer som bedriver verksamhet i 

konkurrensutsatta branscher med osäkerhet kring behov har en högre andel inhyrd personal. 

Det har även visat sig att företag som väljer att hyra in personal visar upp bättre ekonomiska 

resultat än de som inte hyr in till lika stor utsträckning. Att en högre andel inhyrd personal ger 

ett bättre ekonomiskt resultat har, enligt tidigare forskning, visat sig vara fallet även i 

branscher där efterfrågan är mer konstant (Gosh, Willinger & Gosh, 2009). Användningen av 

inhyrd personal kan minska såväl personalkostnader som tiden som spenderas till rekrytering, 

inlärning och utvärdering. Det har dock framkommit att företag ofta investerar mindre i 

inhyrd personal än den egna vilket kan medföra motivationsbrist på lång sikt (Buch, Kuvaas 

& Dysvik, 2010). Två starka utvecklingstrender har haft en stor del i bemanningsbranschens 
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utveckling. Den första trenden var att många organisationer övergick från att bedriva så 

mycket verksamhet som möjligt i egen regi till att upphandla varor och tjänster som inte 

ansågs tillhöra den egna kärnverksamheten. Den andra trenden var att minska andelen fast 

anställd personal för att istället öka andelen anställda med olika former av tidsbegränsade 

kontrakt (Gosh, Willinger & Gosh, 2009). Mitlacher, (2006) hävdar att företag och 

organisationer endast hyr in personal kortare tidsperioder för att anpassa personalstyrkan efter 

efterfrågan. Detta motstrids dock av Vidal och Tigges, (2009) som hävdar att många företag 

använder sig av inhyrd personal snarare som en strategisk personalplanering än som en åtgärd 

mot oväntade problem som uppstått. Även inhyrning för att undkomma arbetsgivaransvar har 

varit ämne för diskussion. Stanworth & Drucker (2006) menar att företag ständigt försöker 

hitta nya vägar för att sänka sina personalkostnader och komma undan sitt arbetsgivaransvar. 

Även Hall, (2006) är inne på den linjen då han beskriver hur många företag använder inhyrd 

personal endast för att fylla luckor, detta gör att företagen inte lägger energi eller resurser på 

dessa personer. Dessa arbetare kan väldigt lätt bli ersatta antingen av någon annan från sitt 

eget bemanningsföretag eller från en annan firma. Effekten av detta blir hög osäkerhet i 

arbetssituationen för den uthyrda personalen, dålig insyn och lågt inflytande i organisationen. 

Inhyrning för att undkomma arbetsgivaransvaret är enligt Hall, (2006) väldigt tydligt då 

personalförmåner, sociala avgifter, sjuklön etc. betalas av bemanningsföretaget.   

 

Många senare studier utgår även från antagandet att användandet av bemanningsföretag är 

kostnadseffektivt, Thommes och Weiland (2009) hävdar dock att det finns få indikationer på 

att detta är en avgörande faktor då företag väljer att hyra in personal. De menar att den 

potentiella vinsten i personalkostnader inte ensam kan förklara den smått otroliga utveckling 

som bemanningsbranschen har haft de senaste 10 åren (Thommes & Weiland, 2009). Deras 

undersökning som utfördes i Tyskland visar att trots att priset för inhyrd personal har stigit 

konstant sedan 2003 fortsätter användningen av inhyrd personal att stiga. I Tyskland har det 

även tillkommit en avgift från bemanningsföretagen för administration och service vilket 

minskar den ekonomiska vinsten som kundföretagen kan förvänta sig i uteblivna 

administrationskostnader (Thommes & Weiland, 2009). 

 

Robert W.D. Veitch och Helena D. Cooper-Thomas (2009) hävdar att andelen inhyrd personal 

ökar i industriländerna och att de företag som använder sig av bemanningsföretag har en 

fördel gentemot de andra. Detta gäller dock endast om kundföretaget kan behålla den inhyrda 

arbetsstyrkan motiverad. På senare tid har forskningen inom detta område kommit att handla 
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mycket om den beroendeställning som den inhyrda personen har dels mot sin arbetsgivare 

men också mot kundföretaget. Triangelförhållandet mellan dessa tre parter kan göra att det 

uppstår frågetecken kring lojaliteten. Bemanningsföretaget är den uthyrde personens 

arbetsgivare och det finns inget kontrakt mellan arbetstagaren och kundföretaget. Forskning 

har även visat att om den inhyrde personen är missnöjd med den ena parten påverkar det 

väldigt fort relationen även till den andra parten  (Liu, Wu & Hu, 2010).  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i varför arbetsgivare väljer att hyra in personal 

istället för att anställa samt vilka effekter detta har på företaget. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Hur upplever ansvariga vid bemanningsföretag samt kundföretag behovet av 

personalinhyrning? 

Vilken är den upplevda effekten, hos ansvariga vid kundföretagen, av personalinhyrning? 

 

2 Metod 
 

Studien är empirisk med kvalitativ ansats. Anledningen till metodvalet var för att redogöra för 

hur representanterna från både bemanningsföretag och kundföretag upplevde anledningar och 

effekter av personalinhyrning. Intervjuerna har genomförts i ostrukturerad form vilket innebär 

en öppen dialog mellan intervjuare och respondent. Formen lämpar sig särskilt väl när ett 

begränsat antal frågor skall analyseras (Fox, 2009). 

 

2.1 Urval och undersökningsgrupp. 
 

Åtta respondenter tillfrågades, varav sju accepterade att delta. Den åttonde respondenten 

avböjde på grund av tidsbrist. Fyra av respondenterna kom från bemanningsföretag aktiva i 

Gävle och tre av representanterna kom från kundföretag till bemanningsföretagen. 

Respondenterna kontaktades via telefon och informerades om studiens syfte och tillfrågades 

om de ville ställa upp på en intervju. Efter accepterad intervju skickades ett mail ut till 

respondenten vilket beskrev det grundläggande upplägget för intervjun. 
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2.2 Respondenter 

 

Respondenterna var sju till antalet, fyra var bemanningsföretag och tre kundföretag. De 

benämns företag a-d för bemanningsföretagen och företag e-f för kundföretagen. Landstinget 

som har en alldeles egen verksamhet är svåra att diskutera kring och samtidigt hålla de dolda. 

Då de har en så pass stor verksamhet bedöms de att som respondenter dock förblir anonyma.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide. Vi ville ha en öppen struktur på frågorna 

men ändå något hjälpmedel som kunde ta oss tillbaka på rätt spår om vi under intervjun skulle 

hamna fel (bilaga 1 och 2). Således var intervjuerna av semistrukturerad art.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 
 

Den inledande kontakten skedde via telefon. Syfte och frågeställning med studien beskrevs 

för respondenterna varpå de frågades om de ville delta i en intervju. När kontakt togs med 

representanter från kundföretag var alltid en av de inledande frågorna huruvida de använder 

sig av personalinhyrning eller inte. Efter att överenskommelse om intervjumöte bestämdes tid 

och plats.  

 

Före varje intervju valde uppsatsförfattarna att gå ut med e-post till varje intervjuperson. Detta 

för att intervjupersonen skulle vara förberedd på upplägget. I e-postutskicken användes en 

mall. Detta för att de olika intervjupersonerna i så hög utsträckning som möjligt skulle ha 

samma möjlighet att förbereda sig. (E-postmallarna finner ni som bilaga 3 och 4). 

 

Respondenterna tillfrågades inledningsvis om intervjun fick bandas. Vilket alla accepterade. 

Detta kan vara ett användbart verktyg då intervjuarna slipper föra anteckningar och kan 

koncentrera sig på respondenten (Lacey & Luff, 2010). Intervjun var av ostrukturerad form 

och varade i ca trettio minuter. 

 

2.5 Dataanalys 
 

Intervjuerna har analyserats utefter Graneheim och Lundman (2006) samt Lacey och Luff´s 

”Framework analysis” (2010). Fördelarna med ”Framework analysis” är att den ger 

systematiska och synliga steg i analysprocessen. Den information som samlades in vid 

intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter identifierade vi tre olika teman som, med 
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koppling till syftet, framträtt mest från texten. Vi gick därefter igenom materialet ännu en 

gång med utgångspunkt i varje enskilt tema, på så vis blev det lättare att se vilken data som 

hörde hemma i vilket tema. Utifrån dessa teman kunde vi sedan plocka fram de slutliga teman 

och underteman som vi nu redovisar i resultatdelen.  

 
 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 

De personer som valde att ställa upp på intervju informerades om att deltagandet var frivilligt 

och att informationen skulle behandlas konfidentiellt. Av hänsyn till respondenterna nämner 

vi inga namn på deltagande personer eller företagen de representerar.   

 

3 Resultat 
 

Resultaten som redovisas utgår från respondenternas upplevelser och erfarenheter av 

anledningar till att hyra in personal. Resultaten presenteras i tre huvudkategorier (effektivitet, 

kompetensförsörjning och administration) med två underkategorier (lägre personalkostnader, 

ersättare snabbt, rekryteringsproblem, tidspress, nya rekryteringsvägar samt HR-partner) för 

varje huvudkategori. 

 

Tabell 1. Översikt över identifierade kategorier samt underkategorier. 

 

            

 

3.1 Effektivitet 

 

Lägre personalkostnader 

Vid frågan om vilken som varit den mest bidragande orsaken till bemanningsbranschens 

utveckling svarade representanterna från bemanningsbranschen först och främst flexibilitet. 

Bemanningsföretagen försöker i sina möten med kunder sälja kompetens. Att de hittar 

kompetens som inte kundföretagen själva kan hitta eller som inte ens arbetsförmedlingen kan 
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hitta. Representanterna från bemanningsbranschen upplever dock att vad kundföretagen oftast 

köper är möjligheten till en mer flexibel personalstyrka snarare än kompetensförmedlingen.  

 

”… företagen behöver ju ha flexibilitet, alltså man behöver gå 

 upp och ner i produktionen beroende på orderingång  

och så vidare. Det har ju varit den första anledningen 

 till varför man anlitar bolag som oss” 

 

 

”… för 20 år sedan så kunde du ju inte hyra in personal 

 eller det var väl lite spänt i alla fall. Så när man fick den här  

möjligheten att göra så här att kapa toppar framför allt  

istället för att anställa så börja man ju med nån 

 och sen har ju det där utvecklats” 

 

En av respondenterna ansåg att inhyrningen av personal var ett smidigt sätt att snabbt kunna 

göra sig av med personal som inte fungerade i verksamheten. Att på så sätt vara mer flexibla i 

personalstyrkan. När ett företag hyr in en person från ett bemanningsföretag är det 

bemanningsföretaget som har hela arbetsgivaransvaret. Således kan kundföretaget på ett 

enkelt sätt byta ut en person mot en annan. Att detta skulle vara av betydelse motsades dock 

av de andra respondenterna som menade på att kringgåendet av arbetsgivaransvaret inte var 

en avgörande faktor i beslut om inhyrning av personal.    

 

Ersättare snabbt 

Bemanningsföretagen jobbar ofta med kundmöten långt före ett behov uppstår hos kunden. På 

så vis får de en bild av kundens behov och kan ibland även utbilda personal tillsammans med 

ett kundföretag. När behovet sen uppstår kan de snabbt sätta in personal i arbete. 

Representanterna från bemanningsföretagen uppgav att de ofta tar flera månader från det att 

första kontakt tagits med kundföretaget till dess att en beställning görs. Något som också 

upplevs som en viktig skillnad är att om en fast anställd person blir sjuk så har du oftast ingen 

ersättare. Om en inhyrd person blir sjuk så är bemanningsföretaget kontrakterade att skicka en 

ersättare samma dag. Om detta inte kan uppfyllas utbetalas ett vite till kundföretaget.  

 

”Vi har folk som vi har utbildat tillsammans med bemanningsföretaget 
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så att vi har ett bra samarbete. Vi vet att när vi ringer så kan  

vi plocka dom namn som vi vill ha, dom som har varit här förut,  

dom är utbildade redan, dom är tränade så dom kommer snabbt in. 

 Om man tar in en ny varje gång så går det ju allt emellan två och sju dar 

 innan dom vet vad dom ska göra riktigt och då blir det dyrt” 

 

3.2 Kompetensförsörjning  
 

Tidspress 

Bemanningsföretagen säljer som sagt kompetens. Sin förmåga att hitta de bästa kandidaterna.  

 

”Rätt person till rätt plats”  

 

Två av representanterna från kundföretag upplever att bemanningsföretagen genomför mycket 

bättre rekryteringar än vad de själva eller arbetsförmedlingen klarar av. När kundföretagen 

annonserar själva i tidningar och via arbetsförmedlingens hemsida upplever de att de blir 

överrösta med ansökningar. Många gånger från personer som inte ens vill ha jobbet utan som 

endast söker för att de är tvungna, då de annars kastas ut ur a-kassan. Det tar många timmar 

att gå igenom ansökningshandlingarna och kärnverksamheten kan då bli lidande. 

Respondenterna upplever att bemanningsföretagen har bättre kännedom om vilka kandidater 

som passar och att de kan utföra rekryteringen snabbare. 

 

Rekryteringsproblem 

Alla branscher ser dock inte likadana ut. Inom t ex vården hamnar man ofta i situationer där 

man blir tvungen att hyra in kompetens som inte finns inom de egna leden. Då handlar det 

mindre om att ha en flexibel personalstyrka och mer om att fylla de luckor som finns för att 

fortfarande kunna bedriva verksamheten. Framför allt läkare och specialistsjuksköterskor hyrs 

in i högt tempo. En respondent från vård- och omsorgsbranschen uppger att hans företag förra 

året hyrde in personal för tvåhundra miljoner kronor och att de förväntar sig en ökning detta 

år. Varje dag har de ca sextio hyrläkare i tjänst bara för att få verksamheten att gå runt. 

 

”Kompetensen finns men på för få personer.  

Det är både ett problem med för få personer och  

också ett problem med brist på speciell kompetens” 
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3.3 Administration 
 

Nya rekryteringsvägar 

Både representanter från bemanningsbranschen och från kundföretagen talade om hur inhyrd 

personal ofta kunde vara mer drivna och motiverade än de fast anställda. Anledningen till 

detta skulle bland annat kunna vara deras ambition att få en anställning på kundföretaget. I 

intervju med en representant från ett bemanningsföretag framgick det att den största 

anledningen till att folk slutade hos dem var att de fick en anställning på kundföretaget. Redan 

när bemanningsföretagen anställer sina konsulter berättar de att de inte har några problem 

med att deras anställda går över i en anställning hos kundföretaget utan att det är något att 

sträva efter då det betyder att konsulten har gjort ett bra jobb.  

 

 

”Den största anledningen till att folk slutar hos oss är  

helt enkelt att de får jobb hos våra kunder” 

  

 

Vid frågan om huruvida företagskulturen urholkas vid inhyrning av personal hävdade 

representanterna från bemanningsbranschen att så inte var fallet.  

 

”Det är upp till företagen att upprätthålla kulturen 

och jag tror inte att det spelar någon roll om 

 personalen är inhyrd eller anställd” 

 

En tydlig effekt som speciellt berör de kundföretag som väljer att hyra in under vakanser är att 

de, om personen fungerar bra i verksamheten, spar in pengar på en eventuell rekrytering. 

Samtliga representanter från bemanningsbranschen talar om hur inhyrningen har kommit att 

bli en ny typ av rekryteringsprocess där kundföretagen väljer att hyra in en person under en 

viss tid för att sedan anställa denne. 

 

”Vid sjukskrivning blir det ofta aktuellt att hyra in eftersom du  

oftast får sjukskrivningen när du har som mest att göra. Dra igång en  

rekryteringsprocess då så får du inte personen på plats förrän  den sjuke 

 är tillbaka. Att man hyr in när man har ett behov av att anställa  
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har också blivit allt vanligare och det blir ju också en extra 

 morot för oss att säga till kandidaterna att kunna säga att om du gör 

 ett bra jobb här så finns det en möjlighet att du får en anställning av kunden” 

 

HR-partner 

Bemanningsföretagen har även skapat en möjlighet för företagen att ”outsourca” 

personaladministrationen. När företag idag får ett personalbehov kan de enkelt lösa detta 

genom att hyra in en person och sedan överta denne i anställning. På så vis slipper de 

administrationen som en rekrytering medför, istället räcker det med ett samtal till ett 

bemanningsföretag så sköter de allt det administrativa.  

 

”På vårat företag vill vi ju vara en partner mera,  

en samarbetspartner till företagen och vara ute och  

lära känna deras verksamhet så att den dagen de  

behöver hyra in så vet vi vad de behöver”  

 

De uppgifter som en personalavdelning normalt sett har vid en rekrytering, d v s screening av 

ansökningsuppgifter, intervjuer, referenstagning och anställningsförfarandet erbjuds nu av 

bemanningsföretagen. Detta är något som mindre företag i större utsträckning än de stora 

utnyttjar. 

 

”… när vi är 10 personer på kontoret som jobbar med det (rekrytering)  

40 timmar i veckan det är klart som sjutton att vi hittar  

kompetenta personer. För dom finns ju.  

Så det har ju svängt ifrån att man hyr in en gubbe som 

 täcker en lucka här och nu till att man söker  

kompetens som man inte hittar själv.” 
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4 Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 

 

Att effektivitet genom flexibilitet är huvudanledningen till personalinhyrning framgår tydligt 

av vår undersökning. Vi har tidigt i varje intervju ställt frågan om vilka faktorer respondenten 

upplever vara de mest bidragande vid personalinhyrning. Svaret har i samtliga fall varit 

flexibilitet. De som hyr in personal har ofta ett akut behov av personal, de har inte tid att sätta 

igång en rekryteringsprocess och väljer därför att istället hyra in en ersättare. Många gånger 

leder detta till att kundföretaget sedan övertar den inhyrda personen i anställning. På så vis har 

det skapats nya rekryteringsvägar vilket har minskat administrationsbördan hos företagen. 

Denna börda är något som bemanningsföretagen tar hand om och som kundföretagen betalar 

för. I intervjuerna framkom även andra anledningar till personalinhyrning. När det gäller 

landstinget och vården är kompetensförsörjningsproblemet något som tvingar landstingen att 

hyra in kompetensen. Landstingets representant uttryckte i intervjun sin oro för att det inte 

utbildas tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till personalbrist. För att 

kunna erbjuda en bra vård tvingas landstingen nu istället hyra in kompetensen, ofta till ett 

högt pris vilket påverkar ekonomin negativt. 

 

Åsikterna om varför, hur och på vilket sätt kundföretag anlitar bemanningsföretagen är 

många. Är det ett naturligt sätt att hantera produktionstoppar eller sjukfrånvaro? 

Eller är det helt enkelt ett sätt att kringgå LAS?  

Bemanningsföretagen var en stridsfråga för facken i avtalsrörelsen, de såg den inhyrda 

arbetskraften som ett hot mot LAS och turordningsreglerna. Christer Persson, chef för IF 

Metalls förhandlingsenhet  

 

"Det kan vara bra att hyra in personal för att lösa korttidsfrånvaro och parera tillfälliga 

produktionstoppar. Men det är inte så bemanningsföretagen används. Vi ser att fler och fler 

företag hyr in anställda under långa perioder, som en permanent lösning. Vissa företag vill 

inte ha någon fast personal över huvud taget nere på fabriksgolvet utan satsar enbart på 

inhyrd arbetskraft. Det gör att obekväma personer och personer som inte anses hålla måttet 

kan sägas upp med omedelbar verkan".   
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Även internationellt har bemanningsbranschens vara eller icke vara diskuterats. Stanworth & 

Drucker (2006) menar att företag ständigt försöker hitta nya vägar för att sänka sina 

personalkostnader och komma undan sitt arbetsgivaransvar. Nya undersökningar visar dock 

att företag i Holland, Tyskland och USA går mot att använda inhyrd personal även för mer 

långsiktiga behov (Nienhüser & Matiaske, 2006). Detta bekräftades vid vår intervju med 

Företag as distriktschef som hävdade att inhyrningen i Sverige tidigare varit ett sätt att få in 

personal under en kort tid men att detta nu ändrats till att företag även hyr in för långsiktiga 

behov. Vår uppfattning är dock att detta scenario mest gäller vid inhyrning av speciell 

kompetens. Att företag långsiktigt skulle hyra in kompetens som de lätt kunde rekrytera själv 

vore inte ekonomiskt försvarbart. 

 

Delvis på grund av kritiken i avtalsrörelsen så sammanställde Bemanningsföretagen och 

Almega år 2010 en rapport om personalinhyrningen i Sverige, rapporten bestod av en studie 

av 500 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag. 500 personalchefer i kundföretag till 

bemanningsföretag har intervjuats för att verkligen ta reda på vilken funktion som 

bemanningstjänster fyller för svenska företag. De intervjuade cheferna arbetar på små, 

medelstora och stora företag (Personalinhyrningen i Sverige, 2010).  

 

Dagens industriföretag tillverkar inte alla komponenter till sina färdiga produkter själv, utan 

anlitar en mängd underleverantörer. Dessa underleverantörer har i sin tur blivit väldigt duktiga 

på det de tillverkar och förser företaget med. Detsamma gäller leverantörer inom 

tjänstesektorn. Just denna trend att upphandla tjänster som inte hör till den egna 

kärnverksamheten har varit en av anledningarna till att bemanningsbranschen har utvecklats 

så som den har gjort (Gosh, Willinger & Gosh, 2009).  

 

I Almegas rapport framgår det att en knapp tredjedel av företagen har hyrt in personal det 

senaste året. Över hälften har aldrig hyrt in över huvud taget. En femtedel har tidigare hyrt in 

personal. Omfattningen av inhyrning skiljer, enligt studien, sig mellan små och stora företag. 

Knappt en tredjedel av kunderna har hyrt in personal för hela det studerade året. En femtedel 

har hyrt in sex eller fler månader. En tredjedel har använt sig av personalinhyrning i mindre 

än ett halvår. Vid beaktande av fördelning av svaren gällande omfattning av inhyrning kan 

man konstatera att det är mest stora företag som hyrt in personal för de längre perioderna (6-

12 månader) och mest de små företagen som hyrt in de kortare perioderna (1-6 månader).  
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Rapporten från Almega behandlar även anledningar till inhyrning. I deras undersökning kom 

man fram till att arbetstopp och behov av vikarier var starka skäl för inhyrning. Även 

flexibilitet och att slippa bördan av administration var starka skäl. Detta bekräftas delvis av 

den intervju som vi genomförde med representanten för Företag e. De skulle inom en snar 

framtid ta in sju personer för en arbetstopp och valde då att visstidsanställa fyra samt hyra in 

tre personer. Anledningen till att de valde att hyra in var framför allt möjligheten att slippa 

betala sjuklön om personen skulle bli sjuk samt att de snabbt kunde byta ut personen om 

denne inte fungerade i verksamheten. Företag es representant menade att det var problemet 

med visstidsanställningar, oftast anställde de på minst en månad och om personen inte 

fungerade i verksamheten, var de ändå tvungna att ha kvar denne till att anställningen gick ut 

vilket medför en kostnad i utebliven produktion. En annan anledning till att Företag e valde 

att hyra in personal var det fina samarbete som de hade med sina bemanningspartners. De har 

utbildat personer tillsammans med Lernia för att inhyrningen skall vara så smidig som möjligt 

När de sen ringde och hade behov av en person, kunde Lernia snabbt skicka iväg en person 

som visste vad arbetet gick ut på och som redan var inskolad. Även intervjun på Företag a 

bekräftar betydelsen av flexibilitet. Deras representant sa att anledningen till att 

bemanningsföretag över huvud taget existerar är att kundföretagen har ett behov av 

flexibilitet. Han menade dock att det blev mer och mer vanligt att kundföretagen anlitar 

bemanningsföretag för att de söker kompetens som de inte tror sig kunna finna själva. Även 

det faktum att man snabbt kan bli av med en person som inte fungerar var av betydelse, dock 

en underordnad sådan. 

 

Behovet av att kunna ta in särskild specialistkompetens och egna svårigheter med att rekrytera 

var två andra vanligt förekommande svar. Stora företag och företag inom industrin är mest 

benägna att hyra in för att parera tillfälliga arbetstoppar. Små företag använder i större 

utsträckning inhyrning som ett sätt att slippa krånglig administration. Detta var även en bild 

som vi fick under intervjuerna, ibland bryr sig inte företagen om ifall inhyrningen kostar lite 

mer. De slipper krånglig administration och detta kan många gånger vara värt att betala extra 

för. Många senare studier utgår från antagandet att användandet av bemanningsföretag är 

kostnadseffektivt, Thommes och Weiland (2009) hävdar dock att det finns få indikationer på 

att detta är en avgörande faktor då företag väljer att hyra in personal. De menar att den 

potentiella vinsten i personalkostnader inte ensam kan förklara den smått otroliga utveckling 

som bemanningsbranschen har haft de senaste 10 åren. Detta är något som vår undersökning 
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stödjer då två av de kategorier som var vanligt återkommande i intervjuerna var att få in en 

ersättare snabbt och att slippa krånglig administration. 

 

Utefter våra intervjuer tolkar vi det som att tjänstesektorn är mest benägen att hyra in för att få 

särskild kompetens. Detta bekräftas av Almegas rapport (2010). Nästan hälften av 

tjänsteföretagen har någon gång hyrt in personal för att de varit i behov av 

specialistkompetenser. Små företag skiljer sig från de större, de hyr in för att snabbt få en 

vikarie och för att slippa administration . Stora företag hyr i större utsträckning in för att vara 

flexibla med arbetsstyrkan. Almega undersökte även vilka alternativ företagen ser om de inte 

skulle kunna hyra in personal. Det naturligaste alternativet för företagen visade sig vara att 

öka antalet visstidsanställningar. En femtedel av företagen hade skickat det aktuella jobbet 

eller uppdraget till något annat företag. En femtedel skulle själv fastanställa. En tiondel skulle 

tacka nej till ordern och slutligen skulle tre procent tänka sig att flytta produktionen 

utomlands.  

 

Veitch och Cooper-Thomas (2009) hävdar att andelen inhyrd personal ökar i industriländerna 

och att de företag som använder sig av bemanningsföretag har en fördel gentemot de andra. 

Detta gäller dock endast om kundföretaget kan behålla den inhyrda arbetsstyrkan motiverad. 

Vi har i vår undersökning begränsat oss till att inte ta hänsyn till personalens upplevelser. 

Detta är något som vi föreslår att framtida forskning tittar mer på. Upplever anställda på 

bemanningsföretag någon skillnad i motivation jämfört med anställda på företag utanför 

bemanningsbranschen. Vi rekommenderar även att framtida forskning inriktar sig på 

upplevelser från fackens sida som en naturlig uppföljning till personalens upplevelser. 

 

4.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att få reda på varför företag väljer att hyra personal. Vi valde att 

intervjua företag från bägge sidor, både de som hyr personal och de som hyr ut personal. Vid 

kontakt med dessa företag blev vi anmodade personer att intervjua, denna begränsning av 

urvalet var inget vi kunde påverka. Företagen fick själva välja de personer som var bäst 

lämpade. Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade och intervjupersonerna fick i 

förväg veta vad vi ville prata om. Detta via vårt inledande samtal samt ett e-brev. Vid 

intervjutillfällena berättade vi för intervjupersonerna att vi valt att begränsa oss till att inte ta 

hänsyn till varken konsulterna eller kundföretagets anställdas upplevelser av 



14 
 

personalinhyrning. Detta kan ha medfört att intervjupersonerna medvetet valde att inte tala om 

upplevelser som kan relateras till det ämnet. Vi deltog bägge på samtliga intervjuer förutom 

två som vi på grund av logistiska skäl inte kunde deltaga vid. Vi transkriberade intervjuerna 

var för sig för att sedan tillsammans analysera materialet och schematiskt komma fram till de 

teman vi nämner i studien.  

 

Framtida forskning kan även innefatta personalens uppfattning om att arbeta som inhyrd 

personal vilket skulle ge ytterligare perspektiv på studien.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide för bemanningsföretag. 

 

- Bemanningsbranschen har under de senaste  femton åren varit den bransch som växt 

snabbast. Vilken tror du är den främsta anledningen till den utvecklingen? 

 

- Finns det fler anledningar än de du nämnt nu? 

 

- När ni marknadsför uthyrning mot kundföretag, vilka punkter trycker ni på då? 

 

- Vilka brukar motargumenten vara från kundens sida? 

 

- Vilka negativa effekter kan inhyrning ha? 

 

- Tror du att det faktum att arbetsgivaren inte är närvarande på arbetsplatsen kan leda till en 

sämre prestation från konsulterna? 

 

- Finns det en risk att företagskulturen urholkas när ett företag hyr in personal? 

 

- Hur ser processen ut från avtal med kunden till avslutande av avtal? 

 

- Går era konsulter under något kollektivavtal? 

 

- Hur lång uppsägningstid har era konsulter? 

 

- Ställer ni några krav på kundföretaget? 

 

- Är det vanligt att inhyrningen leder till anställning hos kunden? 

 

- Hur ser processen ut när en konsult blir sjuk? 
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Bilaga 2. Intervjuguide kundföretagen. 

 

- Hur många är ni som arbetar inom företaget? 

 

- Hur många av dom är inhyrda? 

 

- Vilken är den främsta anledningen till att hyra in? 

 

- Finns det fler anledningar? 

 

- Vilka är nackdelarna när man hyr in personal? 

 

- Vilket bemanningsföretag använder ni er av? 

 

- Varför just dom? 

 

- Märker ni någon skillnad i prestation på er egen personal och den inhyrda? 

 

- Vad söker ni främst efter hos en person som ni ska hyra in, vid sidan av grundkompetensen? 

 

- Är det vanligt att ni anställer de personer som ni hyr in efter en viss tid? 

 

- Hur pass mycket mer kostar det i timmen att hyra in jämfört med era egna anställda? 

 

  



19 
 

Bilaga 3. Mail före intervju (bemanningsföretag) 

 

Hej (respondentens namn), 

tänkte att jag väldigt kortfattat skulle förklara för dig vad våran c-uppsats skall handla om. 

 

Syftet med uppsatsen är att få en inblick i varför företag väljer att hyra in personal istället för 

att anställa och vilka positiva samt negativa effekter detta har på företaget. 

Vi har även valt att avgränsa oss till att enbart se till företaget och inte till hur arbetstagaren 

upplever respektive anställningsform. 

 

Anledningen till att vi väljer att intervjua representanter från bemanningsbranschen är för att 

vi anser att de sitter på erfarenhet och expertis i frågan om inhyrningens effekter på företaget. 

 

Intervjun kommer att ske i ostrukturerad form.  

 

Vi har förberett ett visst antal frågor som du enligt dina egna referensramar kan tala fritt kring. 

 

Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 30 minuter och ert namn kommer ej att finnas 

med i den slutliga uppsatsen. 

 

Uppsatsen skrivs av Markus Evensson och Anders Halvarsson, det är ….. du kommer att 

träffa imorgon. 

 

Vi ses/hörs .....(avtalad tid) 

 

Med vänliga hälsningar 

Anders & Markus 
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Bilaga 4. Mail före intervju, kundföretagen. 

 

Hej (respondentens namn), 

tänkte att jag väldigt kortfattat skulle förklara för dig vad våran c-uppsats skall handla om. 

 

Syftet med uppsatsen är att få en inblick i varför företag väljer att hyra in personal istället för 

att anställa och vilka positiva samt negativa effekter detta har på företaget. 

Vi har även valt att avgränsa oss till att enbart se till företaget och inte till hur arbetstagaren 

upplever respektive anställningsform. 

 

Anledningen till att vi väljer att intervjua företag med inhyrd arbetskraft är för att vi anser att 

de sitter på erfarenhet och expertis i frågan om inhyrningens effekter på företaget. 

 

Intervjun kommer att ske i ostrukturerad form.  

 

Vi har förberett ett visst antal frågor som du enligt dina egna referensramar kan tala fritt kring. 

 

Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 30 minuter och ert namn kommer ej att finnas 

med i den slutliga uppsatsen. 

 

Uppsatsen skrivs av Markus Evensson och Anders Halvarsson, det är ….. du kommer att 

träffa imorgon. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Markus & Anders. 
 


