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ABSTRACT 

 

Titel: Hur leds den inhyrda personalen i kundföretaget? 

 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  

 

Författare: Josefin Hansson, Magnus Mets 

 

Handledare: Per-Arne Wikström 

 

Datum: 2013 April  

 

Syfte: Vi vill med denna undersökning se hur cheferna leder sin inhyrda personal när 

arbetsgruppen består av både inhyrd och ordinarie personal.  
   För att få svar på detta har vi utgått från fyra frågeställningar 

 

 Hur ser introduktions- och utbildningsinsatserna ut för de inhyrda? 

 Anpassar ledarna sitt ledarskap gentemot de inhyrda? 

 Hur motiveras de inhyrda? 

 Hur gör ledarna för att få de inhyrda att känna sig delaktiga i organisationen? 

Metod: Vi har använt en kvalitativ metod. Våra primärdata är intervjuer av ledare. 

Sekundärdata är insamlade med hjälp av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Därefter 

har vi låtit den teori vi valt ut möta den empiri vi fått fram.  

 

Resultat & slutsats: Ledarna på de företag vi undersökte ansåg att de inte anpassar sitt 

ledarskap gentemot den inhyrda personalen. De inhyrda får samma introduktion och 

motiveras på samma sätt som den ordinarie personalen. Utifrån de forskningsresultat vi 

tagit del av så anser vi att en viss anpassning bör ske, framförallt vid introduktion av den 

inhyrda personalen.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Hur pass lång bör kontrakttiden vara eller hur pass 

avancerade bör arbetsuppgifterna vara för att det ska bli lönsamt med en anpassad 

introduktion för inhyrd personal? 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie visar hur ledarna i de arbetsgrupper vi undersökt leder 

de inhyrda. Även om man inte kan generalisera utifrån denna forskning anser vi att det 

går att se en tendens då ledarnas svar ofta överensstämmer. 

 

Nyckelord: Inhyrd personal, ordinarie personal, ledare, motivation, introduktion, 

ledarskap 
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ABSTRACT  

  

Title: How to manage hired workers in client companies? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Thesis in Business Administration 

 

Author: Josefin Hansson, Magnus Mets 

 

Supervisor: Per-Arne Wikström  

 

Date: 2013 April 

 

Aim: We want to use this study to investigate whether the leaders of the companies we 

studied lead the hired workers in a different way when the working group includes both 

hired and ordinary staff. 

   To answer this we have been based on four issues: 

 

 What do the introductions- and training efforts look like for the hired worker? 

 Do the leaders adapt their leadership towards the hired worker? 

 How do they motivate the hired worker? 

 How do the leaders get the hired worker to feel involved in the organization? 

Method: We have chosen a qualitative method. Our primary data are collected by 

interviews of leaders. Secondary data are collected with the help of literature and 

scientific articles. Then we have allowed the theory we have selected to meet the 

empirical knowledge gained.  

 

Result & Conclusions: In our study, we concluded that the leaders of the companies we 

surveyed consider that they don’t adapt their leadership towards the hired workers. The 

hired workers got the same introduction and get motivated in the same way. From 

research we have studied, we believe that some adjustment should be made, especially 

regarding the introduction of the hired worker. 

 

Suggestions for future research: How long should the contract term be or how 

advanced tasks should it be to make it profitable with a customized introduction for hired 

workers? 

 

Contribution of the thesis: This study shows how the leaders of the groups we studied 

control the hired worker. Even though we cannot generalize based on this research we 

believe that we can see a trend since the leaders' responses often coincide. 

 

Key words: Hired worker, regular staff, leaders, motivation, introduction, leadership 
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Förord  

 
Vi vill tacka våra familjer som stöttat oss på vägen. Även ett stort tack till företagen som 

ställde upp på intervjuerna.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Per-Arne Wikström som gett oss bra tips och råd på vägen.  

 

Josefin Hansson och Magnus Mets 
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1. Inledning 

 

I kapitel ett beskriver vi val av ämne, bakgrund och problemområde. Detta mynnar ut i ett 

syfte och ett antal frågeställningar som vi avser att besvara. Även våra avgränsningar 

kommer att presenteras nedan.  

 

1.1 Bakgrund  
 

För många företag är personalkostnaden en av de största kostnadsposterna. Genom strategiska 

beslut såsom nedskärningar kan företaget reglera denna post och på så sätt bli mer 

kostnadseffektivt (Zeina 1997). Ett sätt att öka flexibiliteten inom företaget är att använda sig 

av inhyrd personal (Bergström et al. 2007). På detta sätt kan företaget på ett smidigt sätt öka 

respektive minska personalstyrkan efter behov (Bemanningsföretagen 2010). Detta görs 

enklast genom att hyra in personal via ett bemanningsföretag. Sedan 

arbetsförmedlingsmonopolets avreglering 1993 har anlitandet av bemanningsföretag blivit ett 

allt mer utbrett sätt att hantera perioder med höjda krav på personalstyrka för företagen vilket 

även bemanningsbranschens stora expansion vittnar om. Från 5000 anställda 1994 till 60 000 

anställda 2008 kan bemanningsbranschen beskrivas som den snabbast växande delen av den 

svenska arbetsmarknaden (Johnson 2010).  

 

Efter finanskrisen 2009 är det framförallt industriföretagen som ökat sitt användande av 

bemanningsbranschens tjänster. Detta kan förklaras av att denna bransch varit senare än andra 

med att anlita bemanningsföretag menar Lars Kry koncernchef på Proffice (Arbetet 2011). En 

annan förklaring är den flexibilitet som påtvingas konjunkturkänsliga branscher, det blir helt 

enkelt ekonomiskt ohållbart att bibehålla full personalstyrka vid lågkonjunktur. Just 

flexibilitet och stabilitet är de två största motiven till inhyrning av personal inom den privata 

sektorn (Bergström et al. 2007). 

 

Med denna bakgrund ska vi nu formulera de problem vi valt att undersöka. 

1.2 Problemformulering 
 

När företagen beslutar sig för att hyra in personal skapas nya arbetsgrupper, grupper som 

består av både inhyrd och ordinarie personal. Biggs et al. (2006), Koene och van Riemsdijk 

samt Mitlacher (2005), indikerar att styrningen och ledningen av arbetsgruppen bör anpassas 

från produktionsledarnas sida. Fördelarna med att ha en flexibel arbetsstyrka anses göra 

företagen effektivare (Biggs et al. 2006). För att kunna ta del av denna positiva effekt, 

flexibiliteten som företaget får när de hyr in, i största möjliga utsträckning krävs det att 

företaget till fullo utnyttjar kapaciteten hos den inhyrda personalen. Inhyrda som inte får rätt 

introduktion, inte känner sig sedda eller inte får vara delaktiga presterar sämre och idén med 

effektivitet pga. flexibilitet faller.  

 

Koene och van Riemsdijk (2005) anser att kundföretaget
1
 bör anpassa sina HR- strategier 

(human resource) gentemot sin inhyrda personal. Detta genom att skräddarsy förmåner och 

                                                 
1
 Företag som använder sig av inhyrd personal via bemanningsföretag 
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arbetsbeskrivningar samt genom omfattande introduktions- och utbildningsinsatser och 

åtgärder för socialisering gentemot företagets inhyrda personal. 

 

Vår undersökning visar hur ledarna i de arbetsgrupper vi undersökt leder sin inhyrda personal. 

Även om man inte kan generalisera utifrån denna forskning anser vi att det går att se en 

tendens då ledarnas svar ofta överensstämmer. Vi anser att denna forskning kan bidra till en 

större förståelse för hur ledare i tillverkande- eller lagerföretag verksamma i Sverige leder sin 

inhyrda personal.  

 

För att komma fram till detta har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

 Hur ser introduktions- och utbildningsinsatserna ut för de inhyrda? 

 Anpassar ledarna sitt ledarskap gentemot de inhyrda? 

 Hur motiveras de inhyrda? 

 Hur gör ledarna för att få de inhyrda att känna sig delaktiga i organisationen? 

Sammanfattningsvis vill vi undersöka utifall den inhyrda personalen leds annorlunda än den 

ordinarie personalen av kundföretagens produktionsledare.  

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur cheferna leder sin inhyrda personal när arbetsgruppen består av 

både inhyrd och ordinarie personal.  

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats avgränsar sig till produktionsledare, lagledare och lagerchef som leder eller har 

nyligen lett inhyrd personal. Företagen vi valt ut är tillverkande- eller lagerföretag. De är alla 

verksamma i Sverige.  
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2. Metod 

I kapitel två kommer vi att redogöra hur vi valt att gå tillväga när vi genomfört vår studie. Vi 

kommer att motivera varför vi har valt en kvalitativ metod, hur vi valt ut företagen som vi 

intervjuat och hur vi samlat in och analyserat våra empiriska data. 

 

2.1 Vårt val  
 

Vi har valt att låta vår empiri bestå av 5 st. intervjuer av produktionsledare/lagerchefer. 

Intervjuernas syfte är att utreda ifall ledarna styr sin inhyrda personal på ett annat sätt än sin 

ordinarie personal. Vi har i de företag vi besökt valt att ställa frågor till de ledare med närmast 

kontakt med den inhyrda personalen. Med hjälp av intervjuerna vill vi skapa en djupare 

förståelse för hur ledarna resonerar kring de frågeställningar vi vill undersöka. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ metod då målet med denna forskning är att skapa en större 

förståelse för hur de inhyrda leds av kundföretagens ledare. Vi vill med hjälp av intervjuerna 

bilda oss en uppfattning om människors sätt att reagera eller resonera. Detta är enligt Lundahl 

och Skärvad (1999:101) förenligt med en kvalitativ metod. 

 

Nackdelarna som vi ser med att använda oss av intervjuer är dels att det är tidskrävande och 

kostsamt att genomföra och dels att vi utifrån den insamlade empirin inte kommer att kunna 

dra några generella slutsatser då antalet respondenter kommer att vara få. Kvalitativa Forskare 

som använder sig av fallstudier har svårt att visa till vilken grad det går att generalisera deras 

resultat utöver den enskilda fallstudien (Bryman, 1997:106-107).Vi fokuserar istället på att få 

kunskap om och förståelse kring våra frågeställningar. 

 

Vårt val av en kvalitativ metod grundar sig i att vi haft ett hermeneutiskt synsätt som 

utgångspunkt. Detta innebär att vi inte bara konstaterat och registrerat vissa beteenden utan 

även försökt tolka innebörden av dessa (Carlsson 1991:16). Enligt Carlsson (1991:16) så bör 

forskare som använder sig av hermenutik använda sig av en kvalitativ metod. 

 

Vi har valt bort den kvantitativa metoden där ofta handlar om frågeställningar som hur många, 

hur vanligt och hur ofta, dvs. svarsalternativ som kan göras om till siffror (Trost 2007:23). 

Med en kvantitativ metod är målet främst att få fram mätbara data för att sedan kunna 

presentera delar av sitt resultat ofta i form av tabeller, grafer, diagram och andra statistiska 

mått.  

2.2 Uppbyggnad av intervjustudie 
 

I uppbyggnaden av vår uppsats har vår intention varit att utgår från Trosts (1993:28-31) 

version av de olika stadierna vid uppbyggandet av kvalitativa intervjustudier. Trots detta har 

vi vid ett flertal tillfällen fått återgå för att omformulera vårt syfte och klargöra 

problemområden.  
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1. Tematisering Formulera syftet, klargöra problemområden och val av teoretiskt perspektiv 

2. Design Planera studien, val av metod, gör en lämplig intervjuguide. 

3. Intervjuandet Genomför intervjuerna, lägg fokus på relationerna mellan den intervjuade 

och dig som intervjuar. 

4. Överför till 

bearbetningsbar 

form  

För att kunna bearbeta och analysera materialet måste det göras i en 

tillgänglig form. 

5. Bearbetning och 

analys  

Med det teoretiska perspektivet som bas är det dags att bearbeta och 

analysera det material som framkommit under intervjuerna 

6. Resultat  Utifrån analysen bör det nu gå att komma fram till någon form av resultat. 

Håller det för en kritisk granskning? 

7. Rapportering Dags att skriva. Tänk på vilken som är just din läsarkrets. Vetenskapliga 

kriterier ska gälla, val av metod ska framgå av texten och en presentation av 

etiska överväganden ska visas. 

 
Figur 1: Uppbyggnad intervjustudie. Källa: Trost 1997:29-30 

Egen bearbetning  

2.3 Datainsamling 
 

Vi har samlat in både primär- och sekundärdata. Primärdata är information som vi har samlat 

in på ”fältet” och sekundärdata är data som redan samlats in av andra (Lundahl och Skärvad 

1999:52). I vårt fall består primärdata av fem stycken intervjuer av 

produktionsledare/lagerchefer. Frågor och svar har under intervjutillfället spelats in för att vid 

ett senare tillfälle transkriberas ner i ett textdokument. De primärdata som framkommit har 

sedan analyserats och jämförts med det sekundärdata som vi haft tillgång till.  

 

Sekundärdata i denna studie avser den litteratur vi använt oss av och de tidigare 

forskningsresultat i ämnet vi tagit del av. Vi har via internet sökt efter forskningsartiklar och 

studier som behandlat ämnen såsom mångfald i arbetsgrupper, bemanningsbranschen och 

inhyrd personal. Vi har valt att avgränsa våra sökningar till 2000-talet för att få fram så aktuell 

forskning som möjligt. Vidare har vi sökt efter litteratur som behandlar de teorier som dessa 

tidigare forskningar kunnat koppla till sina resultat. I vår analys och slutsats har vi använt vår 

primärdata för att besvara våra frågeställningar och vår sekundärdata för en jämförande 

analys. Därefter för vi en diskussion där vi även framför egna reflektioner. 

 2.3.1 Val av företag 
 

Vi har valt att intervjua ledare på Volvo Parts Equipment, Fuji Autotech AB, Watski AB och 

Continental bakeries AB. Anledningen till att vi valt dessa företag är de ligger inom de 

branscher vi valt att inrikta oss på och att de finns i vår närhet. På grund av den rådande 

osäkerheten på marknaden så har två av ledarna vid intervjutillfället inga inhyrda i sina 

arbetsgrupper utan svaren baseras då istället på deras tidigare erfarenheter från det senaste 

arbetsåret då inhyrda varit en del av arbetsgruppen.  
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2.4 Etiska principer 
 

Det grundläggande individskyddskravet beaktas vid genomförandet av denna studie. Detta 

krav kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Nedan följer en redogörelse för hur detta implementeras vid våra undersökningar. 

 

Informationskravet innebär att vi som genomför studien skall informera berörda parter om 

studiens syfte. Vidare skall vi upplysa respondenterna om att studien är frivillig och att de kan 

avbryta sin medverkan om de så önskar. Denna information skall omfatta alla inslag i studien 

som kan påverka den berördes medverkan. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. De som medverkar har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de skall 

medverka och kan avbryta sin medverkan utan att detta skall innebära några negativa följder. 

Om deltagaren beslutar sig för att avbryta medverkan får denne inte utsättas för påtryckning 

eller påverkan. Samtidigt bör inget beroendeförhållande mellan oss som genomför studien och 

de som i detta fall intervjuas föreligga. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade skall ges största möjliga konfidentialitet och 

att personuppgifter skall förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem. Vi som 

genomför studien undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt beträffande uppgifter om 

etiskt känslig karaktär. Anteckningar, lagringar och avrapporteringar ska ske på ett sådant sätt 

så att utomstående inte kan identifiera de intervjuade och det insamlade materialet förvaras så 

att det inte heller kan kommas åt av utomstående. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna vi fått fram endast får användas för studiens ändamål, 

det får inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål. 

Personuppgifterna får inte användas för åtgärder eller beslut som direkt kan påverka den 

intervjuade utan dennes särskilda medgivande (Vetenskapsrådet 2002). 

2.5 Genomförande av intervju 
 

Vi kontaktade fem personer verksamma inom tillverkningsindustri och lager och lade fram en 

förfrågan om intervju till vårt examensarbete. Vi kontaktade dem via e-post och telefon under 

September och Oktober månad 2012. Inför intervjuerna konstruerades en intervjumall (se 

bilaga 1) som användes under samtliga intervjuer. Innan intervjuerna startade upplyste vi 

respondenterna om de forskningsetiska principer vi valt att följa och startade intervjuerna 

först efter att respondenterna förstått och godkänt hur intervjuerna skulle gå till. Samtliga fem 

intervjuer genomfördes på eller invid respektive ledares arbetsplats under Oktober och 

November månad 2012. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att sedan 

transkriberas direkt därefter. Våra respondenter innehar positioner som chef eller ledare inom 

sina respektive organisationer. Vi träffade en kvinna och fyra män i åldersspannet trettio till 

femtiosju år (se Figur 5). Under intervjutillfället besvarade de våra frågor i lugn och ro i direkt 

anslutning till respektives arbetsplats.  

 

Ledare A, en 42-årig kvinnlig lagledare på Volvo Parts Equipment, mötte vi upp någon timme 

innan hennes arbetspass skulle starta. Hon arbetar på en logistikavdelning och är ledare för ett 

15-20-tal truckförare. Intervjun genomfördes i företagets matsal som ligger i direkt anslutning 
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till företagets lokaler och var vid tidpunkten för intervjun nästintill folktom. Vi valde att sitta i 

ett hörn utav matsalen, långt ifrån kassor och mattorg.  

 

Vi bestämde möte med ledare B, en 45-årig manlig produktionsledare på Fuji Autotech AB, 

utanför företagets lokaler och genomförde intervjun utomhus. Han ansvarar för ca 80 

anställda, mestadels montörer men även maskingrupper, såsom CNS-operatörer och svetsare.  

 

Ledare C, en 30-årig manlig produktionsledare på Continental Bakeries AB, träffade vi på 

hans kontor i företagets lokaler. Han ansvarar för upp emot 150 anställda. 

 

Ledare D, en 57-årig manlig lagerchef på Watski AB mötte vi upp på företaget. Vi satt på 

ledarens kontor där vi kunde genomföra intervjun ostört. Ledaren ansvarar för ca 7 st fast 

anställda plus en del timanställda som varierar under säsong.  

 

 Ledare E, en 47-årig manlig lagledare på Volvo Parts Equipment träffade vi i företagets 

matsal efter lunchrusningen varför vi var nästintill ensamma i lokalen. Han ansvarar för ca 10-

15 CNC-operatörer.  

 

Samtliga intervjuer var schemalagda och respondenterna hade gott om tid för att besvara våra 

frågor. Intervjuerna skedde på särskilt utvalda avskilda platser utan andra människor i omlopp 

eller andra störningsmoment såsom kollegor, mobiltelefoner etc. Varje enskild intervju tog 

mellan 30-60 minuter. 

 

2.6 Validitet 
 

Validitet innebär att man mäter det som avses att mätas (Carlsson 1991:87). Vi vill i denna 

undersökning få svar på hur cheferna leder sin inhyrda personal. Det innebär att för att få stark 

validitet så är det av stor vikt att vi ställt rätt frågor till våra respondenter dvs. att våra 

intervjufrågor verkligen kunnat besvara våra frågeställningar på ett adekvat sätt. Detta anser 

vi att vi lyckats med vilket ger undersökningen stark validitet (se bilaga 1).  

 

En annan viktig aspekt vid validiteten är arbetets genomskinlighet. Med detta menas att 

författaren redovisar hur alla delar av utredningen gått till, vilka val som gjorts och varför, hur 

intervjuerna gått till etc. (Thunman et al 2002). Vi anser att vi noggrant redovisat våra val och 

tillvägagångssätt vilket ytterligare stärkt validiteten.  

2.7 Reliabilitet 
 

Reliabilitet brukar definieras som precisionen i det som skall mätas (Carlsson 1991:88). Man 

kan ställa sig frågan om det man skall mäta är pålitligt/rimligt(Thunman et al 2002). Detta är 

något som kan anses vara svårt att bedöma vid en kvalitativ undersökning (Carlsson 1991:88). 

Vi anser att det är mycket möjligt att samma intervjufrågor skulle kunna ge liknande resultat 

på andra företag men även att resultatet skulle kunna te sig helt annorlunda. Så utifrån denna 

undersökning kan vi ej dra några generella slutsatser utan endast konstatera hur de ledare vi 

undersökt ställer sig i frågorna. Detta bidrar till att vi ej kan garantera en hög reliabilitet i 

denna undersökning utan överlåter det till läsaren att bedöma.  
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2.8 Val av teori 
 

Gemensamt för Koene och van Riemsdijk (2005), Mitlacher (2005) och Biggs et al. (2006) är 

att de tar upp problematiken med introduktion och utbildningsinsatser. För att hantera 

arbetsgrupper med delvis inhyrd personal anser författarna att ett anpassat ledarskap krävs, 

därför har vi valt att ta upp deras teorier om utbildning - och introduktionsinsatser. 

 

Connell & Burgess (2002) menar att när de inhyrda känner engamang till kundföretaget ökar 

deras produktivitet. Ledarna bör motivera sin personal och inhyrda drivs av andra 

motivationsfaktorer än ordinarie personal som t.ex. chansen att få en fast anställning. Detta 

förklarar våra val av motivationsteori och organisationsteori. Här kommer vi att koppla vår 

empiri till motivationsfaktorer och hur organisationskulturen påverkar företagets klimat när de 

tar in inhyrda. Slutligen har vi valt att ta upp flexibilitet då detta anses vara ett av de största 

skälen till nyttjandet av inhyrd personal (Bergström et al. 2007). 

2.9 Sammanfattning metod 
 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod. Våra primärdata är insamlade med hjälp av 

intervjuer av ledare på de utvalda företagen. Alla respondenter valde att vara anonyma i den 

slutliga uppsatsen. Sekundärdata är insamlade med hjälp av facklitteratur och vetenskapliga 

artiklar. Därefter låter vi den teori vi valt ut möta den empiri vi fått fram i en analys med våra 

frågeställningar i problemformuleringen som utgångspunkt. Detta ska slutligen leda oss fram 

till våra slutsatser. 
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Figur 2: Analysmodell.  
Egen bearbetning 
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3. Teoretisk referensram  
 

 
 

I kapitel 3 kommer vi att återge delar av tidigare forskning inom ledarskap med inhyrda som 

är relevanta för vår studie.   
 

 
 

 
 

Figur 3. Analysmodell: Teoretisk referensram.  

Egen bearbetning 

 

Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss till produktionsledare och lagerchefer. I de företag 

vi undersökt har den inhyrda personalen arbetat på ”golvet” inom produktion eller lager varför 

ledare högre upp i hierarkin såsom försäljningschef och personalchef känns irrelevanta att 

ställa frågor till då de själva inte leder någon inhyrd personal. I detta teoriavsnitt tar vi upp de 

teorier som vi kunnat koppla till de tidigare forskningsresultaten om ledarskap och inhyrd 

personal, nämligen motivationsteori, organisationskultur och flexibilitet. Dessa teorier ska 

sedan användas vid analysen för att besvara huruvida ledarna vi intervjuat anpassar sitt 

ledarskap gentemot sin inhyrda personal, hur ledarna motiverar sin inhyrda personal, hur 

ledarna får de inhyrda att känna sig delaktiga och vilka introduktions- och utbildningsinsatser 

som den inhyrda personalen får.   
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3.1 Introduktions och utbildningsinsatser 
 

Enligt Biggs et al.(2006) finns där fem anledningar till att ta in inhyrd personal.  

 

1) Minskning av rekryteringskostnader 

2) Rekrytering av individer för korta perioder 

3) Minskning av administration 

4) Lättare med uppsägning 

5) Minskning av personalkostnader 

En viktig fördel med att använda inhyrd arbetskraft är att de kan minska 

rekryteringskostnader. För att kunna täcka kortsiktig frånvaro kan företagen använda sig av 

rekryteringsföretag. När företagen tillfälligt använder sig av bemanningsföretag för att täcka 

kortsiktig frånvaro av fast anställda får detta inte utgöra någon hög kostnad för företaget men 

det kan vara nödvändigt att täcka arbetsbelastningen när nyckelpersoner är tillfälligt borta. En 

annan fördel är att den vardagliga administrationen som t.ex. lön och övrig administration 

hamnar hos bemanningsföretaget. Företagen skulle kunna täcka behovet genom att den 

ordinarie personalen jobbar övertid och lär sig fler arbetsuppgifter. Det är upp till 

produktionsledaren att se till att rätt personal rekryteras på basis av skicklighet och att den 

passar in i organisationen. (Biggs et al. 2006) 

 

Hamiltons et al. (2004) forskning visar att en ny person i en arbetsgrupp kan till en början få 

arbetsgruppens samlade prestationer att sjunka, men ju längre tid som går desto bättre resultat 

kan företaget räkna med. Produktiviteten påverkas av arbetarnas olika arbetsförmågor i 

arbetsgruppen. Här lyfter författarna fram en teori som går ut på att de med störst färdigheter 

lär ut till de med lägre färdigheter och att det på så sätt ökar arbetsgruppens samlade resultat.  

 

Enligt Olofsdotter (2012) kan en inhyrd bemanningskonsult befinna sig i en tredelad relation. 

Det finns en relation mellan den anställde bemanningskonsulten och bemanningsföretagen, en 

ledarskapsrelation mellan de inhyrda och kundföretaget och en affärsrelation mellan 

kundföretaget och bemanningsföretaget. De inhyrda är anställda av ett bemanningsföretag 

men utför det dagliga arbetet inom ett kundföretag där personalansvaret ligger på 

bemanningsföretaget medan det dagliga arbetet leds och övervakas av kundföretaget. 

I Olofsdotters (2012) studie kom det fram att de som intervjuades upplever i sin 

arbetssituation t.ex. rotlöshet, osäkerhet och maktlöshet. De inhyrda beskrev hur de 

påverkades av varierande arbetstider, pendlingsavstånd, oklara arbetsbeskrivningar och i vissa 

fall obefintlig introduktion.  

Enligt Olofsdotters (2012) studie beskriver de inhyrda en känsla av utsatthet och hur de söker 

gemenskap med den personal som de kommer i kontakt med hos kundföretagen. När 

grupperna med inhyrda och ordinarie personal arbetar tillsammans har det kommit fram att de 

inhyrda ofta har lägre grad av självständighet jämfört med den ordinarie personalen.  

 

En undersökning av 186 bemanningsföretag i USA visade att det var vanligt att de inhyrda 

inte fick någon introduktion till sina arbetsuppgifter. Detta kan vara ett problem eftersom 

produktiviteten kan hämmas om ny personal inte får någon introduktion. Det skulle också 

kunna medföra en hälso- och säkerhetsrisk då de inhyrda inte lärt sig hantera t.ex. maskiner på 

korrekt sätt eller hunnit lära sig gällande säkerhetsföreskrifter. Kontrollen av de inhyrda är 

därför en viktig aktivitet för ledaren och det kan inte helt lämnas över till rekryteringsfirman. 

Detta tillsammans med introduktionen kan utgöra en börda för ledaren. Trots att det finns 



 

16 

 

fördelar som att inte behöva administrera löner, sjukdom, semester eller annan administration 

bör företagen inte bortse från de fasta kostnaderna, t.ex. upplärning, som företaget har i 

samband med att de tar in inhyrd personal (Biggs et al. 2006). 

 

En annan fördel med att använda bemanningsföretag är att det är lätt att säga upp de inhyrda 

då de inte omfattas av LAS
2
i kundföretaget. Eftersom det är lätt och inte medför några 

kostnader för företaget med uppsägning av de inhyrda blir det allt mer ett attraktivt alternativ. 

I studien av Biggs et al. (2006) var uppsägningar särskilt förekommande hos företag som hade 

en varierande arbetsbelastning. Genom att ha fördelen av att det går att anlita personal på kort 

varsel och även låta dem gå så ger det företagen kontroll på sina lönekostnader, men kan på 

lång sikt vara till nackdel för företagen, eftersom de inhyrda kan vara mindre produktiva pga. 

att de behöver lära sig de nya uppgifterna. Studien av Biggs et al. (2006) visade också att 

ordinarie personal fick en mer negativ inställning mot företaget då företaget tog in inhyrd 

personal. 

 

Koene och van Riemsdijk (2005) resonerar kring teorier om HR-strategier som hävdar att 

organisationen bör göra skillnad på olika typer av anställda beroende på hur värdefulla och 

tillgängliga de är. Författarna anser att företagen underskattar vikten av att använda speciellt 

anpassade HR-strategier gentemot inhyrd personal. Enligt författarna finns det tre olika sätt 

för företag att förhålla sig till de inhyrda: 

 

1. Företaget ser de inhyrda som en utbytbar vara. 

Detta innebär att det inte krävs någon speciell urvalsprocess för att matcha de inhyrda och 

företaget, det är enkla korttidskontrakt och en strikt och smal arbetsbeskrivning. De inhyrda 

får endast en liten introduktion/utbildning och ingen socialisering sker. Företaget använder sig 

bara av prestationskontroller och operationell kommunikation. 
 
2. Företaget ser de inhyrda som vilka anställda som helst. 

Detta innebär att en viss urvalsprocess sker, men det handlar fortfarande om enkla 

korttidskontrakt och standardiserad arbetsbeskrivning. De inhyrda har samma förmåner som 

ordinarie anställda och beroende på deras prestationer kan kontrakten övergå till 

tillsvidareanställning. Även här är introduktion/utbildning liten men en viss form av 

omedveten socialisering sker då ledarna inte gör någon skillnad mellan anställningsformerna. 

Kontroll, kommunikation och feedback är normal dvs. som för övriga anställda. 
 
3. Företaget ger de inhyrda speciell uppmärksamhet. 

Detta innebär att företaget har en urvalsprocess där de försöker matcha företagets och de 

inhyrdas behov. Företaget använder sig av skräddarsydda förmåner och arbetsbeskrivningar 

samt omfattande introduktion/utbildning och åtgärder för socialisering. Kontroll och support 

anpassas till det specifika anställningsförhållandet och företaget använder sig av en fokuserad 

kommunikation och feedback (Koene och van Riemsdijk 2005:83). 

 

Genom att undersöka två stycken distrubitionscentraler i Holland som använder sig av inhyrd 

personal kom Koene och van Riemsdijk (2005) fram till att centralernas olika HR- strategier 

påverkat prestationerna från de inhyrda. Undersökningen visade att ju mer uppmärksamhet de 

inhyrda får desto bättre presterar de (Koene och van Riemsdijk 2005). 

 

                                                 
2
 Lagen om anställningsskydd 
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Biggs et al. (2006) resonerar kring att en väsentlig del av HR-strategier är att minska 

rekryteringskostnaderna, i synnerhet på en konkurrensutsatt marknad. Strategisk användning 

av bemanningsföretag kan innebära en minskning av rekryteringskostnader. Företaget kan 

spara pengar genom att använda tillfällig arbetskraft antingen genom att betala betydligt 

mindre i lön eller genom att de inhyrda inte får samma förmåner som de fast anställda. 

 

Enligt Mitlacher (2005) uppstår en triangulär relation mellan bemanningsföretag, kundföretag 

och inhyrd. Detta kan leda till oklarheter i kundföretagets HR- strategier och en viss 

anpassning bör ske gentemot de olika arbetsgrupperna. Bemanningsföretagen anställer 

arbetare och hyr sedan ut dessa till kundföretag. Där arbetar sedan de inhyrda under 

kundföretagets styrning medan bemanningsföretaget tar ut en avgift för tjänsten. 

Även om alla parter i en situation som denna får ut något av relationen (de inhyrda får ett 

arbete, kundföretaget får in en arbetare, bemanningsföretaget får betalt) så utvecklas ofta 

socialiseringsproblem då de inhyrda inte får samma förutsättningar att komma in i 

organisationen. Det uppkommer ett komplext principal-agent
3
 problem. Detta då 

bemanningsföretaget både får agera principal mot den uthyrde och agent mot kundföretaget. 

Trots att kundföretaget kan överföra vissa risker till bemanningsföretaget (t.ex. sjukfrånvaro) 

så finns det fortfarande problem som kan uppstå under kontraktstidens gång. Det kan röra sig 

om t.ex. svårigheter för de inhyrda att känna lojalitet för, eller kunna identifiera sig med, 

kundföretaget. Det är av stor vikt att företagen kan lösa dessa problem då en modern 

organisation idag inte överlever utan att alla arbetarna är överens om att bidra till 

organisationens mål (Mitlacher 2005). 

 

Mitlacher (2005) resonerar kring forskning som visar att kundföretagens investering i 

upplärning/träning av inhyrda generellt är låg. Detta leder författaren till slutsatsen att 

kundföretagen även bör ha anpassade personalutbildningar för de inhyrda. Författaren 

förklarar att trots detta visar empiriska studier att inhyrda har mindre personalutbildningar än 

ordinarie personal. Utöver personalutbildningar anser Mitlacher (2005) även att det är viktigt 

med kommunikation och socialisering mellan de inhyrda och ordinarie personal. Alla dessa 

delar är viktiga i det psykologiska kontraktet
4
 mellan de inhyrda och kundföretaget. Förutom 

att kundföretaget har en beroendeställning till de inhyrda (att dessa presterar väl) bör de heller 

inte underskatta vikten av en anpassad HR-strategi (Mitlacher 2005). 

 

3.2 Anpassat ledarskap och organisationskultur 
 

Mitlacher (2005) diskuterar i sin artikel bakgrunden till problematiken med att styra inhyrda. 

Han menar att problem kan uppkomma på grund av den så kallade triangulära styrningen. 

Samma som Olofsdotter (2012) nämner i sin studie. Denna uppkommer i och med att de 

inhyrda har en chef på bemanningsföretaget och en på kundföretaget. Vem är närmsta chef, 

och med vem ska de inhyrda ta upp eventuella problem som uppkommer? För att komma runt 

detta problem anser Mitlacher (2005) att ett HR-ledarskap blir ännu viktigare. Förutom en bra 

introduktion så är det även viktigt med en fungerande kommunikation och en socialisering 

med medarbetarna.   

 

                                                 
3
 Problematiken att motivera en part (agenten) att agera för en annans (principalens) intresse genom att 

åsidosätta ens (agentens) egna intressen. 
4
 Ett informellt utbyte av löften och åtaganden mellan arbetstagare och arbetsgivare 
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Connell och Burgess (2002) resonerar kring att HRM (human resource management) hjälper 

företagen att få konkurrenskraftiga fördelar gentemot sina konkurrenter. Författarna hänvisar 

till forskning som visat att inhyrda kan utveckla engagemang till företaget där de är inhyrda 

och på så sätt öka produktiviteten. Produktiviteten beror inte endast på vart personen är 

placerad utan även vem som leder och motiverar dem, vilket är ett område där 

bemanningsföretaget inte har någon kontroll (Connell och Burgess 2002) 

 

Galais och Moser (2009) har utrett om de inhyrda kan känna något engagemang inom 

organisationen de är uthyrda till. Författarna menar att begreppet engagemang inkluderar 

stabilitet, lojalitet och känslan av att vara en del av organisationen. De inhyrda upplever ofta 

en hög grad av oro då de inte känner sig som en del av organisationen. De inhyrda upplever 

också att de har låg status, jobbosäkerhet, lite kontroll och litet förutseende angående deras 

arbetsplats och sysslor. Det kan i vissa fall vara så att de inhyrda inte hålls lika ansvariga för 

jobbet som de fast anställda. Galais och Moser (2009) menar vidare att de inhyrda ofta är mer 

nöjda med sin jobbsituation än de som är fast anställda, om de inhyrda själva valt att arbeta 

som inhyrd. En ökning av upplevd otrygghet är mer negativ för mycket engagerade 

medarbetare och leder till högre nivå av ångest.  

 

Koene och van Riemsdijk (2005) argumenterar att arbetsidentiten kan utvecklas i tre 

riktningar: Antingen kan det vara positivt med en stark kultur genom att individen dras med i 

organisationen, eller så kan en stark kultur ha begränsad eller till och med negativ effekt, 

genom att individen utvecklar en egen identitet som inte är alls samma som organisationens 

identitet.   

 

Bellaagh och Isaksson (1999) anser att betydelsen av socialt stöd är lika stor för såväl fast 

anställd som inhyrd men att de inhyrda sällan har möjlighet att få det sociala stödet. En 

individ med fast anställning hittar ofta sitt viktigaste emotionella stöd i sin relation till sina 

arbetskamrater. De inhyrda saknar ofta detta stöd. Den enda kontakten de inhyrda har är ofta 

med den personalansvarige på bemanningsföretaget.  

 

3.3 Flexibilitet  
 

Kantelius (2012) menar att inhyrning kan minska flexibilitet i organisationen vilket är motsatt 

effekt av den önskade. Syftet med flexibiliteten är för att möta konjunktursvängningar, men 

Kantelius (2012) argumenterar att om inhyrningsstrategin inte är anpassad efter 

kompetenskrav och upplärningstid kan effekten bli tvärtemot.  Han menar även att majoriteten 

av de inhyrda inte upplever någon trygghet i sin anställning. För att uppleva 

anställningstrygghet är det för inhyrda främst tillgång till kompetensutveckling och möjlighet 

att integreras väl hos kundföretaget som står för positiv inverkan. En viktig del av de inhyrdas 

trygghet handlar om hur de ser på sina framtida möjligheter att få en anställning.  

Eriksson (2007) är inne på samma linje och menar att flexibilitet på sikt kan vara dåligt för 

företagen då flexibiliteten minskar de anställdas motivation och drivkraften till att bidra till 

produktivitet och effektivitet.  

 

Flexibilitet har hyllats för att skapa större organisatorisk konkurrenskraft och effektivitet. Det 

har blivit framställt som att det bidrar till fler jobb (Connell och Burgess 2002). Flexibilitet 

anses vara viktig för ekonomisk utveckling och tillväxt (Olofsdotter 2008). Olofsdotter  

(2008) tar stöd av tidigare forskning och pratar om tre olika typer av flexibilitet, nämligen 

funktionell, numerisk och finansiell. Avsikten med den funktionella flexibiliteten är att de 
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anställda ska kunna växla mellan olika arbetsuppgifter om behoven på företaget förändras. De 

får efterhand utbildning för att klara de nya uppgifterna. Funktionell flexibilitet är oftast bara 

aktuellt för fast anställda som har god anställningstrygghet, inflytande, stabilitet och 

kompetens. Genom numerisk flexibilitet handlar om antal anställda. Med numerisk flexibilitet 

kan företaget anpassa arbetsstyrkan till behovet de har för tillfället. Numerisk flexibilitet kan 

uppnås genom att ta in inhyrd personal, använda tillfälliga anställningar eller deltid osv. De 

inhyrda kan då känna osäkerhet, utbytbarhet, instabilitet och utsatthet.  

Finansiell flexibilitet innebär att löner kan anpassas efter prestation och efterfrågan. Förr 

användes visstidsanställda framför allt till att fylla in under semester eller vid sjukdom, men 

idag används inhyrda många gånger på permanenta tjänster (Connell och Burgess 2006). 

 

Eriksson (2007) är av samma åsikt som Olofsdotter (2008) när det gäller att flexibilitet leder 

till bättre produkt - och servicekvalité, högre produktivitet och högre vinster. Eriksson menar 

dock att flexibilitet på sikt kan vara dåligt för företagen genom att flexibiliteten minskar de 

anställdas motivation och drivkraft till att bidra till produktivitet. 

 

Anledningarna till att ta in inhyrd personal är att spara pengar när produktionen går ner, få 

stöd när ny teknologi utvecklats eller för att anpassa sig snabbt till den rådande marknaden 

(Connell och Burgess 2006). Företaget får fördelen att inhyrd personal täcker behovet när det 

uppkommer, men också den eventuella nackdelen att företaget måste de lita på de inhyrda vid 

alla positioner. Connell och Burgess (2006) beskriver en undersökning där nyskapande, 

tillväxt och sysselsättning hos företag undersöktes. Undersökningen kom fram till att 

användandet av inhyrd personal hade negativ effekt på företagets prestanda. Som ett resultat 

menar författarna att förbättrad produktivitet och konkurrenskraft måste baseras på kvalité och 

högt värde, genom att företagen investerar i människor, istället för tvärtom.  

 

Connell och Burgess (2006) skriver om att människor har psykologiska referenser till sin 

arbetsplats. Detta kan bli ett problem när människorna är i en tillfällig kategori där de tror att 

de är överflödiga. Över tiden kommer de inhyrda att utveckla psykologiska kontrakt eller 

olika förväntningar med utgångspunkt i vad företagen förväntar sig av dem och vad de i sin 

tur kan förvänta sig av företagen. I sammanhang med snabba organisatoriska förändringar är 

överträdelse av de psykologiska kontrakten nästan är oundvikliga och dessa överträdelser kan 

ge skadliga effekter för både invididen och företaget. Riskerna för att de inhyrda gör ett dåligt 

jobb, känner låg arbetstillfredsställelse eller avslutar sitt uppdrag i förtid minskar när företaget 

litar på de inhyrda. Företagen kan alltså genom att visa förtroende för sina inhyrda i viss mån 

skydda sig mot negativa konsekvenser som ofta är förknippat med tillfälligt anställd personal 

(Connell och Burgess 2006)   

 

Connell och Burgess (2006) resonerar kring forskning baserad på en intervju gjord i England, 

som visar att det finns en stark koppling mellan HR och positiva psykologiska kontrakt. 

Samma undersökning indikerade även att det finns en koppling mellan arbetare med 

visstidsanställning och positiva psykologiska kontrakt. Detta förklaras av att arbetare med 

visstidsanställning traditionellt ses som att de är i underläge, samtidigt som de har fördelen att 

slippa bli indragna i företagets kultur och behöver därför inte bekymra sig över ”hur de ska 

vara” när de är arbetar på ett företag. T.ex. kan företagets kultur vara att jobba många timmar, 

hjälpa en kollega när det behövs eller att de anställda ska marknadsföra företaget vilket alltså 

inte nödvändigtvis inbegriper de inhyrda. I studien som Connell och Burgess (2006) har tittat 

på drar de trots allt slutsatsen att nackdelarna för de inhyrda är större än fördelarna.  
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Connell och Burgess (2006) resonerar med stöd av tidigare forskning kring att det 

huvudsakliga inom HRM (human resource management) är ”att etablera en nära, 

tvåvägsrelation” mellan affärer, strategi och planering, medan annan forskning de tagit del av 

menar att HRM betyder att människor i en organisation ska ses som strategiska resurser för att 

uppnå konkurrenskraftiga fördelar. Vad de inte säger är om människorna i organisationen 

också inkluderar de som är inhyrda? Connell och Burgess (2006) anser att denna 

frågeställning resulterat i fem frågor relaterade till HR-strategi, planering och utvecklingen av 

människor som en strategisk resurs, från perspektivet av inhyrda, bemanningsföretagen och de 

företagen som använder sig av inhyrda.  

 

1) Rekrytering och selektion. Vem väljer ut och rekryterar inhyrd personal? Finns det 

möjlighet för de inhyrda att bli ordinarie personal?  

2) Integration och identifikation. Integreras den inhyrda personalen med företagets 

ordinarie personal eller arbetar de självständigt? Kan de identifiera sig med företaget? 

3) Engagemang hos den inhyrde. Har den inhyrde något engagemang till 

bemanningsfirman eller till företaget? Ser de varje åtagande som en möjlighet att bli 

en ordinarie personal eller föredrar de att vara inhyrd? 

4) Utbildning. Får de någon utbildning av rekryteringsfirman? 

5) HR-administration. Vem administrerar lön, skatt osv. Ligger det hos 

bemanningsföretaget eller företaget?  

 

För att få svar på dessa frågor använde sig författarna av intervjuer av inhyrda, 

bemanningsföretag och företag som anlitar bemanningsföretag. Följande svar framkom: 

 

1) Studien visade att bemanningsföretaget i vissa fall skickade en person till 

kundföretaget men det förekom även att bemanningsföretaget skickade 2-3 personer 

där företaget själv kunde välja ut vilken de tyckte passade bäst. 

 

2) Hur mycket de inhyrda identifierade sig med företaget berodde på hur länge de var 

inhyrda. Ju längre de är inhyrda desto mer verkade de att integreras i företaget. Detta 

betyder dock inte att de känner sig mer säkra. De känner sig osäkra på att de ev. 

kommer att bli omplacerade. I denna studie så ledde inget av de inhyrdas placeringar 

vidare till en ordinarie tjänst.  

 

3) Engagemanget från inhyrda är mer för sin egen del än för bemanningsföretaget eller 

företaget de inhyrd till. De som blev intervjuade menade att längden på arbetet avgör 

om de stannar eller inte. Får de ett kontrakt på 6 veckor skulle de inte tveka att bryta 

kontraktet om de fick ett längre kontrakt någon annanstans 

 

4) Företagen räknar med att de inhyrda kommer med de ”rätta kunskaperna”. Den 

vanligaste instruktionen hos arbetsgivaren var ofta hur säkerheten funkar på företagen 

men ofta inte mer än så.  

 

5) All administration ligger på bemanningsföretaget och just detta var en av de främsta 

orsakerna till varför företagen valde att ta in inhyrda.  
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3.4 Motivation 
 

Forsyth (2000) skriver att motivation har stor betydelse för produktiviteten, effektiviteten och 

verkningsgraden. Författaren menar vidare att om individerna i en grupp inte är motiverade 

kan det resultera i följande: 

 

Ökande faktorer 

 

 Frånvaro 

 Slöseri med tid (raster, telefonsamtal, internet) 

 Skvaller och som värst ryktesspridning och störningar av de andra.  

 Utmanande av systemet 

 Byråkrati 

Minskande faktorer 

 

 Lägre kvalité på arbetet 

 Arbetshastighet 

 Villighet att ta ansvar 

 Nivå på kreativa bidrag 

 Punktlighet 

 Uppmärksamhet på ledarens instruktioner 

 Underhåll av organisationens kultur 

Forsyth (2000) menar att med hjälp av dessa punkter syns fördelarna tydligt varför ledarna 

ska motivera sin personal.  

Han menar också att många fördelar kommer av att ledarna motiverar sin personal på ett bra 

sätt. En välmotiverad personal tycker även att arbetet är roligare vilket på så vis leder till ett 

bättre arbete. 

3.4.1 Motivera inhyrd personal 
 

På senare tid har det blivit allt vanligare att kundföretagen vill ha inhyrd personal på längre 

uppdrag. Dock ligger det vissa svårigheter i detta då inhyrda ofta kan känna ett visst 

utanförskap och bristande motivation vilket kan leda till lägre produktivitet eller att de 

inhyrda självmant byter uppdrag tidigare än beräknat. Bidragande faktorer till utanförskapet 

och motivationsbristen kan vara att de inhyrda inte får vara delaktiga i beslut som rör dem, att 

chansen till fast anställning på kundföretaget är liten eller att de inhyrda känner lågt 

engagemang gentemot företaget och organisationen. Samtliga dessa faktorer kan kopplas 

samman med bristande socialisering (Foote, 2005). För att motverka detta anser Foote (2005) 

att det är viktigt för kundföretaget att anpassa sina HR-strategier vilket även stöds av Koene 

och van Riemsdijk (2005) samt Mitlacher (2005).  

 

Foote (2005) menar att bristande socialisering kan överbyggas genom att kundföretaget i 

direkt anslutning till anställningen tydligt definierar de inhyrdas roll och tydliggör vad dessa 

kan ha för förväntningar. Vidare bör introduktionen ha en omfattande information om 
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företaget och dess kultur. På detta sätt minskas den osäkerhet som annars kan uppstå hos 

nyrekryterade. Han menar även att de inhyrda bör få växla arbetsuppgifter med ordinarie 

personal istället för att enbart tilldelas monotona och enklare arbetsuppgifter då detta breddar 

de inhyrdas kunskap och främjar socialisering.  

 

En viktig motivationsfaktor för de inhyrda är chansen att få en fast anställning hos 

kundföretaget. Genom utbildningsinsatser ökar denna chans och på så sätt även de inhyrdas 

engagemang och produktivitet. För att skapa engagemang hos de inhyrda krävs således ett 

ömsesidigt engagemang från kundföretaget (Chambel och Sobral 2011). Foote (2005) menar 

att kundföretag bör klargöra innan kontraktperiodens början om det finns möjlighet till fast 

anställningen. På detta sätt kan de inhyrda på förhand besluta sig huruvida de är villiga att 

acceptera uppdraget istället för att påbörja uppdraget och sedan bli besvikna p.g.a. brustna 

förväntningar. 

 

De inhyrda bör få delta i relevanta beslut som direkt berör deras arbetsuppgifter. Detta stärker 

känslan av delaktighet och engagemang i organisationen. De inhyrda kan kanske även se på 

situationen från ett annat perspektiv än de fast anställda och på så sätt ibland ta ett bättre, mer 

objektivt, beslut (Foote, 2005). 

 

I dagens företagsklimat används inte inhyrda bara för att täcka upp vid t.ex. sjukdomsbortfall, 

semesterperioder eller vid tillfälliga arbetstoppar utan som ett strategiskt verktyg för att öka 

konkurrenskraftigheten (Connell och Burgess 2006). Detta leder till att investeringar är 

nödvändiga. Dock måste alla förstå att dessa olika insatser i form av utbildning, socialisering 

och utveckling av de inhyrda är en ökad kostnad för kundföretaget. Detta leder till att vid 

kortare inhyrningskontrakt så är det troligen inte lönsamt att satsa på sådana insatser. Dock är 

det idag vanligt att de inhyrdas kontrakt förlängs om och om igen och i dessa kundföretag bör 

företaget satsa på att investera i de inhyrda (Foote 2005). 

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram 
 

Vi har ovan presenterat tidigare forskning inom området för bemanningsbranschen. Vi har 

även tagit del av litteratur inom området som vi kommer att använda i vår analys. Tidigare 

forskning visar bl.a. att anledningen till att företagen hyr in personal är att öka flexibiliteten i 

organisationen och att minska kostnaderna. Det är viktigt att ledaren anpassar sitt ledarskap 

efter situationen och att de inhyrda känner sig välkomna in i organisationen för att på så sätt 

känna sig motiverade att göra ett bättre arbete.  
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4. Empirin 
 

I kapitel fyra redovisas resultatet från våra intervjuer. Detta sker genom sammanställning av 

svaren från varje enskild fråga från de olika ledarna. Då samtliga ledare valt att deltaga 

anonymt har vi valt att kalla dessa A, B, C, D och E vilket tydliggörs i figur 5. 

 

 
Figur 4. Analysmodell: Empiri 

Egen bearbetning 

 

Ledare Kön Ålder Titel 

A Kvinna 42 Lagledare 

B Man 45 Produktionsledare 

C Man 30 Produktionsledare 

D Man 57 Lagerchef 

E Man 47 Lagledare 

 
Figur 5: Egen bearbetning  

 

Frågorna syftar till att besvara våra frågeställningar och detta har lett fram till frågor om hur 

ledaren leder verksamheten, hur de i egenskap av ledare motiverar sina anställda, vilka för- 

och nackdelar där finns och vilka introduktions – och utbildningsinsatser som genomförs.  

 

Varför väljer ni att hyra in? 

 

Ledare A menar att de väljer att hyra in istället för att anställa pga. att det är så det ser ut i 

många branscher idag. Det är ett sätt för de inhyrda att komma in i företaget och få 

möjligheten att visa upp sig och kanske få chansen att bli fast anställd i kundföretaget.  
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Ledare B säger att när konjunkturen går upp och ner är det svårt att anställa och de använder 

sig då av inhyrda för att jämna ut svängningarna. Ledare E väljer här att förklara de fördelar 

han ser med att använda inhyrd personal. 

”Genom att hyra in istället för att anställa personal blir det lättare för oss att 

göra oss av med personal om vi skulle behöva. Dessa hyrs ju in och kan ju 

egentligen sluta hos oss på dagen, så att säga. Om den inhyrde inte fungerar på 

arbetet så är den utbytbar.” 

 

Ledare D är av samma åsikt som ledare E men tar även upp de fördelar han ser med att 

kundföretaget slipper betala sjukpenning och hur de vid dessa tillfällen snabbt kan få in en 

ersättare. Dock händer det att kvalitén på de inhyrda inte är i den klass de skulle önska. De har 

tyvärr dålig erfarenhet av inhyrda och han menar att det alltid är en chansning att ta in inhyrda 

eftersom de  inte vet vad de får. 

 

Finns det några för - och nackdelar med att hyra in personal?  
 

Bra: Ledare E är av uppfattningen att inhyrd personal är bra i den bemärkelsen att företaget 

då har möjlighet att styra antalet anställda under konjunktursvängningar och själva ha 

möjligheten att bestämma vilken personal de vill ha. Han uppskattar också att 80-90% av de 

inhyrda har som mål att bli anställda av kundföretaget och att de således går in i arbetet med 

visionen att utföra det på allra bästa sätt. Ledare E menar att detta är något som företaget 

självfallet kommer ihåg när tiden är inne för utvidgning av personalstyrkan.   

 

Ledare D ser fördelar med inhyrd personal då företaget kan ha snabba omställningar, det är 

enklare med kortare anställningstid och de slipper det administrativa ansvaret för personalen. 

Ledare B och C är av samma uppfattning och menar att de har möjlighet att lättare möta sitt 

produktionsbehov och skiftningar med hjälp av inhyrda. Det är smidigare att anpassa 

arbetstider och kostnader jämfört med när det gäller ordinarie personal.  

 

Ledare A tror att uthyrning av personal genererar ett sätt att komma ut i arbetslivet för många 

och på det viset får de visa sina förmågor på arbetsplatsen. Det är lättare för företaget att ta in 

inhyrda än att anställa, så som systemet ser ut nu, menar Ledare A. Vidare anser hon att de 

inhyrda är hungrigare och vassare än ordinarie personal, de är på företaget kämpandes för en 

anställning.  

 

Dåligt: Här väljer ledare E att se utifrån de inhyrdas perspektiv. 

”Som inhyrd sitter du osäkert och du vet inte hur länge ditt arbete kommer att 

vara på företaget. Detta är negativt för de inhyrda som kommer in för att arbeta 

på företaget.”  

 

Ledare D anser att det ofta är kostsamt med inhyrda och att den inhyrda personalen besitter en 

ojämn kvalité. Ledare D anser att det är svårt att få in fullgod personal och det leder till dålig 

kontinuitet. Ledare B och D menar även att när deras respektive företag tar in inhyrda är det 

en introduktionsfas i de fall personen ifråga inte varit på företaget tidigare eller kan 

arbetsuppgifterna. Detta tar olyckligtvis både tid och ekonomiska medel i anspråk från 

företaget.  

Ledare D uttrycker sig så här.  
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”Även detta blir kostsamt då den vanliga personalen inte kan göra sitt vanliga 

jobb under tiden.” 

 

 

Vad för introduktion får de inhyrda? 

 

Gemensamt för samtliga aktuella företag är att de håller en förhållandevis kort introduktion 

med den inhyrda personalen. Introduktionen innefattar arbetsspecifik information om hur det 

fungerar på arbetsplatsen, var diverse material och utrymmen finns och hur arbetsuppgifterna 

i sig går till. I de företag där ledare D och C är verksamma utnyttjades även en mentor som 

verkar parallellt med de inhyrda under en viss tid. Ledare E och B har även fasta rutiner för 

hur inslussningen i verksamheten går till. Ledare A förklarade: 

”När jag var med så var det först en vanlig introduktion av arbetsplasten, visa 

runt osv., sen var det i princip att de fick hoppa in i trucken och ”learning by 

doing” 

 

Samtliga intervjuade ledare var dock överens om att det inte fanns någon uttalad skillnad på 

introduktionen inhyrd eller nyanställd emellan.  

 

Hur påverkas ledarskapet för dig som chef av att ha inhyrda i gruppen? 

 

De flesta ansåg att det inte är någon skillnad på ledarskapet i sig, men att de som chefer/ledare 

inte behöver ta lika mycket ansvar för den inhyrda personalen jämfört med den ordinarie och 

att de undslipper ansvaret med att konfrontera den inhyrde vid eventuella konflikter. Problem 

tas istället upp med bemanningsföretaget. Ledare A menar även att det är svårare att hantera 

den ordinarie personalen som varit i företaget länge. 

”Dessa har svårare för förändringar, medan de inhyrda i detta fall är hungrigare. 

I min grupp anser jag att det var de inhyrda som drev gruppen framåt och nu när 

dessa är borta så känns det svårare att styra gruppen.” 

 

Ledarna anser inte själva att de gör någon skillnad på inhyrda och ordinarie personal. Det som 

kan skilja åt är fortbildningskurser eller dylikt som de inhyrda inte fått medverka i.  

 

Ledare B menar att det med inhyrd personal är svårare och enklare på samma gång jämfört 

med ordinarie personal. Vid sjukfrånvaro hos den inhyrde är det bemanningsföretagets uppgift 

att se till att platsen fylls av annan inhyrd.  Kundföretaget har rätt att kräva av 

bemanningsföretaget att de behöver ett exakt antal inhyrd personal varje dag. På så sätt slipper 

kundföretaget problemet med att själv ordna med annan personal när någon är sjuk. Ledare B 

anser vidare att det behövs en mellanhand mellan de inhyrda och produktionsledaren.  

 

Anser du att stämningen på företaget påverkas av att ha inhyrd personal? 

 

Alla ledarna var överens om att stämningen på företagen påverkas när de använder sig av 

inhyrd personal. Ledare D anser att stämningen ofta påverkas negativt på grund av att den 

inhyrda personalen har samma ingångslön som ordinarie personal, och ibland även en högre 

ingångslön. Ledare D förklarar: 
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”Det är klart att det påverkas. Det diskuteras ofta kollegorna emellan om löner. 

Detta kan lätt skapa irritation om den inte är samma och då blir det mot 

arbetsgivaren och måste då förklara hur det ligger till. Ofta har de inhyrda högre 

löner.”  

 

Alla håller med om att sammanhållningen mestadels har varit bra ordinarie personal och 

inhyrd emellan. Ledare C förklarar att de tidigare hade en viss problematik kring 

arbetsgruppens sammanhållning. Lösningen blev att den inhyrda personalen i större 

utsträckning fick fasta arbetsstationer istället för att förflyttas mellan olika arbetsstationer.  

Detta mynnade ut i starkare sammanhållning i de olika arbetslagen.  

Ledare B anser att stämningen inte påverkas något nämnvärt vid användandet av inhyrd 

personal då den ordinarie personalen känner till att detta sker tämligen konsekvent. Skulle de 

emellertid varsla ordinarie personal för att kort därefter utnyttja inhyrd personal skulle 

stämningen påverkas negativt, förklarar Ledare B.  

 

Ledare E förklarar att dålig stämning uppkommer bland ordinarie personal när kontrakten för 

de inhyrda sägs upp.  

”Gemenskapen i våra arbetsgrupper är väldigt god bland både inhyrda och 

anställda. När en inhyrd sägs upp är det som om en anställd sägs upp. 

Personligen kan jag känna det lite som kohandel fast med människor vad gäller 

de inhyrda. Företagen utnyttjar ju fördelarna med inhyrd personal.” 

 

Ledare E förklarar vidare att fackförbundet framställt en överenskommelse tillsammans med 

företaget som innebär att de inhyrda kommer in på en medellön. Risken är annars stor att 

företag utnyttjar inhyrda och sätter dem på minimilöner. Ledare E berättar att de inhyrda går 

in med högre lön än hälften av de anställda på avdelningen, vilket kan resultera i osämja åt 

andra hållet men då måste han förklara för de anställda om varför det är på det viset. 

 

Anser du att du styr/leder inhyrda annorlunda och i så fall hur? 

 

Samtliga ledare undantaget Ledare B är eniga om att de inte styr eller leder inhyrd personal 

annorlunda än ordinarie. Ledare B förklarar.  

”Kanske har jag större tålamod med nyanställda. Med inhyrd personal kräver jag 

nog snabbare att denna blir utbytt om det inte fungerar. Är det någon inhyrd som 

inte fungerar som vi tänkt oss är det bara att höra av sig till bemanningsföretaget 

och be dem skicka någon annan istället.” 

 

Anser du att inhyrda presterar annorlunda? 

 

Ledare C och D anser att de inhyrda presterar annorlunda på ett negativt sätt. De menar att 

dessa inte arbetar lika effektivt på grund av vetskapen om sin kortvariga anställning. Det är 

inte heller troligt med en eventuell förlängning av deras kontrakt. Ovanstående ledare menar 

även att de inhyrda presterar sämre på grund av bristen på kompetens och erfarenhet av 

arbetsuppgifterna. Ovanstående påpekar att det är vanligt med yngre inhyrda på företagen 

vilket innebär att de per automatik har mindre arbetslivserfarenhet. Beslutsamheten hos de 

inhyrda är inte lika hög eftersom de inte är lika rutinerade som ordinarie personal. De inhyrda 

hyser heller inte samma engagemang för arbetsgivaren. Dock menar de att en del av de 

inhyrda kan inneha mycket goda egenskaper och rätt attityd som många gånger är mer 
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tillfredsställande än hos den ordinarie personalen. Det finns ett antal inhyrda som Ledare C 

och D kan överväga att anställa. 

 

Ledare B menar att det är individuellt huruvida inhyrd personal presterar annorlunda 

gentemot ordinarie personal. Skillnaden kan vara att de i egenskap av inhyrda har en annan 

press på sig då deras kontrakt är kortsiktigare och lättare att avsluta. Kundföretaget förväntar 

sig lite mer av dem och att de ska leverera mycket goda arbetsinsatser.  

 

Ledare A upplever de inhyrda mer alerta rent allmänt men nämner att det givetvis inte går att 

tilldela samtliga den egenskapen. Hon vidhåller att de inhyrda överlag känns hungrigare och 

innehar ett större driv än den ordinarie personalen.  

 

Hur motiverar du en inhyrd till att prestera sitt bästa? 

 

Ledarna motiverar vanligen ordinarie och inhyrd personal enhetligt. Ledare A bedömer att 

motivation ej är erforderlig då de inhyrda är tillräckligt drivna. Det är tillräckligt att ge beröm 

och klargöra varför bra arbetsinsats fordras. Det sistnämnda för att öka den inhyrdes chanser 

till en eventuell framtida anställning. Ledare B menar att de inte motiverar varje enskild 

person utan arbetslaget i sin helhet. De inhyrda blir en del av arbetslaget så motivering av var 

och en är inte aktuell.  

 

 

Ledare D förklarar att de motiverar inhyrd och fast anställd personal på samma vis. Ibland ges 

motivation genom belöningar på olika sätt men Ledare D anser att detta egentligen inte är 

rättvist mot den ordinarie personalen, eftersom han tycker att ordinarie personal arbetar mer 

effektivt än den inhyrda personalen. 

 

”Alla får samma belöningar vilket inte blir riktigt rättvist eftersom de inhyrda inte 

jobbar lika effektivt.” 

 

Ledare C menar att motivationen för de inhyrda ligger i deras prestation. God prestation 

brukar hos företaget där Ledare C arbetar leda till ”fast inhyrning”, som förutom längre 

inhyrningskontrakt även innebär arbete på specifika arbetsstationer istället för att pendla 

mellan olika stationer.  

 

Hur motiverar du en fast anställd till att prestera sitt bästa? 

 

Ledare A beskriver vikten av en stark sammanhållning inom arbetsgruppen. När företaget 

avslutat inhyrda har den kvarvarande personalgruppen fått börja om på nytt gällande 

personalens gemenskap. Målet har då varit att åter få ihop en sammansvetsad grupp för högsta 

prestation. Arbetsrollen som lagledare har för hennes del inneburit att hon försökt vara mer 

kollega än chef och på så vis öka sammanhållningen. När produktionsvolymerna är låga är det 

mer fokus på förbättringsarbeten. De anställda är inte lika engagerade och drivande under en 

sådan period vilket leder till att hon i större utsträckning behöver styra de anställda genom 

direktiv. Ovanstående anser sig vara delegerande med en positiv anda för att skapa nytt 

engagemang inom arbetslaget.  

 

Ledare B har kontinuerliga utvecklingssamtal med de olika arbetslagen och i fall där 

personalen inte motsvarar företagets förväntningar genomförs enskilda samtal. Hans 
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uppfattning är ändock att majoriteten av personalstyrkan försöker göra sitt allra bästa. I 

egenskap av arbetsledare är han noga med att arbetslagen ska uppnå förståelse för deras 

gemensamma mål vilket är att företaget ska gå med vinst. Vidare förklarar Ledare B att 

samma mål även ligger i personalens eget intresse då anställda otvivelaktigt blir uppsagda i 

det fall företaget skulle upphöra vara vinstdrivande. Viss personal har mycket god förståelse 

för detta medan andra inte tycks ha insikt om vikten av att sträva mot ett kollektivt mål. 

 

Ledare C använder sig av mätbara resultat i sin motivation av sina fast anställda. Varje dag 

presenteras resultat för personalen vilket anses ge dem tävlingsinstinkter. Ovanstående menar 

att redovisning av resultaten i sin tur ger dem motivation. Personalen upplever konkret att 

deras arbetsinsatser leder fram till någonting mätbart, vidare att de således kan göra skillnad.  

 

Ledare E är av uppfattningen att motivationen ser likadan ut oavsett om personalen är inhyrd 

eller fast anställd men med skillnaden att det för fast anställda inte finns någon s.k. morot i 

form av en eventuell fast anställning då de redan besitter en sådan. Det är genomgående en 

tvåvägskommunikation. En ledare behöver förklara vikten av att prestera på önskat och 

korrekt sätt då den enskildes arbetsinsats i slutändan påverkar hela företaget. Ledare E menar 

vidare att det är av största vikt att personalen inser att de är en viktig del av företaget och 

företagets framgång. Motivationen bör ligga i vetskapen om att företaget kan förflyttas 

utomlands utifall företaget slutar vara vinstdrivande.  Idag letar flertalet företag kontinuerligt 

efter mer kostnadseffektiva alternativ och det gäller att få personalen att bli varse företagets 

agenda. Inget företag stannar kvar i Sverige eller i aktuell svensk stad av barmhärtiga skäl, 

utan ekonomin är den i slutändan avgörande faktorn.  

 

Har de anställda några förmåner och gäller dessa även de inhyrda? 

 

Majoriteten av företagen har någon form av förmån, ofta i form av friskvårdsbidrag vilket inte 

gäller för de inhyrda. Företag D har bonussystem och dylikt där även inhyrda inkluderas 

vilket enligt Ledare D kan upplevas som orättvist då de inte presterar lika bra som den 

ordinarie personalen.   

 

Hur delaktiga är den fasta personalen kring arbetsplatsen, t.ex. förslag om förbättringar, 

effektiviseringar etc.? 

 

Samtliga ledare är överens om att den ordinarie personalen är delaktiga i framtagandet av 

förbättringar. Ledare D menar att det trots allt är ordinarie personal som har störst inblick i 

vilka delar på arbetsplatsen som potentiellt kan förbättras.  

 

Ledare E använder anslagstavlor där avvikelser och förbättringar tillkännages. Vidare används 

lagplaner vilka de har möten kring där personalen hela tiden arbetar med förbättringar.  

 

Ledare B har på aktuellt företag en så kallad ständig förbättringsverksamhet där ledarna 

försöker få personalen att aktivt ge förslag men erkänner svårigheterna med att få det att 

fungera tillfredsställande.  

 

 ”Personalen är dålig på att komma med förslag och vi är dåliga på att ta hand 

om de förslag som kommer in”.  

 

Inkomna förslag är viktiga att besvara. Är förslaget genomförbart tar processen en viss tid. 

Förslagen behöver genomgå tester, experiment och utredningar. Det gäller att få personalen 
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införstådd med att en förändring inte kan ske omgående. Är förslaget icke genomförbart ska 

förklaring ges. Förslag avslås i regel på grund av förväntad utebliven lönsamhet för företaget.  

 

Hur delaktiga är den inhyrda personalen? 

 

De inhyrda får vara delaktiga i alla företag utom i företag C där de inte är inblandade alls. 

Ledare C förklarar att de utvecklat speciella team för förbättringsarbeten och att dessa endast 

innefattar ordinarie personal. 

 

 De inhyrda i de andra verksamheterna är med på möten i samma utsträckning som övrig 

personal och har där identiska möjligheter att bidra med förslag. De har lika rätt att uttrycka 

sig som ordinarie personal. Enligt ledare B kan det emellertid uppenbara sig så att de inhyrda 

är något mer restriktiva och inte innehar attityden som ordinarie personal har, men det är stora 

individuella skillnader. Ledare D förklarar även att de inhyrda är välkomna att delge förslag 

men då de inte är lika erfarna som ordinarie personal sker detta sällan. 

 

Händer det ofta att den inhyrdes kontrakt övergår till tillsvidareanställning? 

 

Företagen är överens om att det förekommer men framhåller enigt att det inte sker särskilt 

frekvent. Ledare C förklarar att med lågkonjunktur i framfart är det ännu mer sällan. Ledare B 

berättar att bemanningsföretaget vill ha en kompensation i fall där företaget valt att överta 

personal vilket försvårar situationen. Ledare E förklarar hur situationen ser ut på hans företag: 

”Ja, det händer, men inte så ofta. Det beror på att vi har en policy på företaget att 

vi ska ha omkring 20 % i inhyrd personal.” 

  

Är inhyrda välkomna på företagsevenemang, julbord, fester osv.? 

 

Samtliga ledare var eniga om att inhyrd personal var välkomna på företagsarrangemang. De 

ansåg det vara viktigt med den gemenskap som företagsevanemang leder till, och att denna 

samhörighet även skapar motivation.   

 

Vad anser du är viktigast med ditt ledarskap? 

 

Ledare E ansåg att tydlighet var av största vikt. All information som förmedlas behöver vara 

tydlig och rak för att minimera risken för misstolkningar. Risken kan minimeras ytterligare 

genom att upprepade gånger fråga personalen om de förstått informationen. Vidare ansåg 

ledare E att det var viktigt att vara lyhörd. 

 

Ledare D framhöll lyhörd som viktigaste egenskap. Fortsättningsvis ansågs motivationsanda 

och teamkänsla som en viktig del. Strävan efter gemensamma mål. Motivationen är i högre 

grad viktig under lågkonjunktur eftersom flertalet personal är osäkra på framtiden. I dessa fall 

blir information än mer betydelsefull.  

 

Ledare B framhävde ärlighet. Information behöver ges, oavsett om den är positiv eller 

negativ. En ledare behöver stå för sin givna information och i de fall han inte gör det anser 

Ledare B att det är viktigt att förklara varför något ändå behöver ske, genom att exempelvis 

förklara att det är order uppifrån och inte hans egen önskan.  
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Ledare C menar att det är viktigt att lyssna till personalen och få teamen att vilja dra åt samma 

håll och bli delaktiga i vad företaget som helhet uträttar tillsammans.  

 

Ledare A undviker att delegera och försöker istället leda på ett mjukare sätt. Hennes mål har 

varit att leda genom samspel med gruppen. 

4.1 Sammanfattning empiri 
 

Samtliga företag nyttjar inhyrd personal vid tillfälliga arbetstoppar. De ser fördelar med 

inhyrd personal och uppskattar flexibiliteten och det okomplicerade i att byta ut personal som 

inte fungerar i någon bemärkelse. Problem i form av sjukfrånvaro eller konflikter ligger på 

bemanningsföretagets ansvar vilket ledarna upplever som en stor fördel. Ledarna uppskattar 

även att slippa administration kring inhyrd personal. De tillfrågade ledarna anser vidare att 

inhyrd personal ofta är mer alerta och drivna än den ordinarie personalen. De anser inte att 

deras ledarskap påverkas nämnvärt vid inhyrda i arbetsgruppen. Däremot kan stämningen i 

personalgruppen förändras negativt i de fall en inhyrd anställs med högre lön än ordinarie 

personal. Ofta är de inhyrda lika mycket delaktiga i förbättringar, förslagsverksamhet, 

företagsevent osv. som ordinarie personal. 
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5. Analys  
 

I kapitel fem kommer vi att analysera vårt resultat mot tidigare forskning och den teori vi 

redogjort för i tidigare kapitel. Vi inleder kapitlet med en resultatsammanfattning av våra 

frågeställningar (se Figur 7.) 

 
 

 
Figur 6. Analysmodell: Analys och slutsats 

Egen bearbetning 
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Figur 7. Resultatsammanfattning av frågeställningar. 

Egen bearbetning 

 

Hur ser introduktion och utbildningsinsatserna ut för de inhyrda? 
 

Biggs et.al. (2006) upptäckte i sin studie att de inhyrda ofta inte fick någon introduktion alls 

och att detta kan medföra en hälso- och säkerhetsrisk. Genomgående i våra intervjuer 

framkom det att de inhyrda fick någon typ av introduktion även om denna kunde skilja sig åt 

från företag till företag. På företagen var introduktionen kortvarig och innehöll exempelvis 

information om arbetsplatsorientering samt genomgång av säkerhetsrutiner. I två av företagen 

fanns rutiner för hur inhyrda ska slussas in i verksamheten. Biggs et.al. (2006) hävdar att en 

stor del av ledarens arbete blir en form av övervakning av de inhyrda då detta inte kan lämnas 
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ut till rekryteringsfirman. Hamilton et al. (2004) tar upp hur produktiviteten påverkas av de 

anställdas olika arbetsförmågor i en arbetsgrupp. Här lyfter författarna fram en teori som 

innebär att den med störst färdigheter lär ut till de med lägre färdigheter. På ett sådant sätt 

arbetar två av de intervjuade företagen genom att använda en mentor till de inhyrda vilket 

antas öka produktiviteten i längden.  

 

Något vi funnit gemensamt i flera av de artiklar vi tagit del av (Biggs et al. 2006, Koene och 

van Riemsdijks 2005, Mitlacher 2005) är deras syn på introduktionen av de inhyrda. Alla är 

överens om att en speciellt anpassad introduktion för de inhyrda krävs för att dessa ska kunna 

prestera bättre. Detta är något som ingen av de ledare vi intervjuat nämnde. Antingen var 

introduktion likvärdig eller i vissa fall till och med bristfällig. Ledarna bör tänka på vikten av 

en korrekt introduktion i framtiden. En anpassad introduktion kan få de inhyrda att snabbare 

komma upp i rätt arbetstempo. Introduktionen kan även vara formad så att de inhyrda får en 

större förståelse för kundföretagets organisation, vilket är viktigt på många nivåer. Det högre 

arbetstempot som är möjligt efter en adekvat introduktion kan leda till att de inhyrda lättare 

blir accepterade av gruppen vilket kan motverka den negativa attityd som fast anställda kan ha 

gentemot inhyrd personal.  

 

Anpassar ledarna sitt ledarskap gentemot de inhyrda? 

 
Ledarna vi intervjuade ansåg sig inte leda inhyrda annorlunda gentemot ordinarie personal.  

Dock undkom de konflikthantering med de inhyrda då eventuella problem istället togs upp 

direkt med bemanningsföretaget. En av ledarna var av meningen att det var lättare att leda en 

grupp där inhyrda ingick då viss ordinarie personal som varit anställda under en längre tid 

hade svårare för förändringar medan de inhyrda var mer på hugget och hade en önskan om att 

driva gruppen framåt. Ledarna ansåg ändå inte att de gjorde någon skillnad i sitt ledarskap när 

det gällde att motivera och instruera.  

 

Koene och van Riemsdijk (2005) tar upp tre sätt för företag att se på de inhyrda: 

1. Företaget ser de inhyrda som en utbytbar vara. 

2. Företaget ser de inhyrda som vilken anställd som helst 

3. Företaget ger de inhyrda speciell uppmärksamhet 

Resultaten Koene och van Riemsdijk (2005) fick från sin undersökning var att företagens 

olika HR strategier påverkade prestationerna från de inhyrda. Ju mer uppmärksamhet de 

inhyrda fick desto bättre presterade de. 

 

De ledare vi intervjuat ser främst de inhyrda som vilka anställda som helst och försöker leda 

därefter. Dock kan detta vara svårt för vissa av ledarna när de samtidigt vet hur lätt det är att 

byta ut en inhyrd mot en annan. Ingen av ledarna visade de inhyrda någon speciell 

uppmärksamhet. Ledarna hade ofta högre krav på de inhyrda än den ordinarie personalen.  

En väsentlig del av HR-strategier är att minska rekryteringskostnaderna inom ett företag, 

speciellt på en konkurrensutsatt marknad. Genom att arbetsgivaren använder sig strategiskt av 

bemanningsföretag kan det innebära en minskning av rekryteringskostnaderna genom att 

använda tillfällig arbetskraft om arbetsgivaren betalar betydligt mindre antingen i lön eller 

genom att de inte får samma förmåner som de fast anställda. (Biggs et al. 2006) 

 

De fördelar ledarna såg med inhyrd personal var framförallt den flexibilitet detta innebär för 

arbetsstyrkan och företaget. För att kunna ta del av denna positiva effekt behöver företaget få 

ut så mycket som möjligt av den inhyrda personalen. Kanterlius (2012) menar att användandet 
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av inhyrd personal kan minska flexibiliteten i företaget vilket inte är meningen utan snarare 

tvärtom. Grunden till att flexibiliteten kan minska är utifall inhyrningsstrategin och 

upplärningstiden inte är anpassade gentemot varandra. Därför är det viktigt både för 

bemanningsföretagen och för kundföretagen att den inhyrda personalen kommer in i företaget 

på rätt sätt. Connell och Burgess (2006) menar att för att nå konkurrenskraftiga fördelar 

gentemot sina konkurrenter måste företaget se till de anställdas engagemang snarare än hur 

väl det stämmer överens med företagets regler. Ett sätt att utveckla engagemanget till 

företaget är genom att ta in inhyrda och på så sätt öka produktiviteten. Ett av företagen som vi 

intervjuade hade som policy att ha 20 % inhyrda. En del av ledarna menade att fördelen med 

inhyrd personal är att de är lättare att ersätta vid t.ex. sjukdom, då det är bemanningsföretagets 

uppgift att ta in vikarie vilket betyder mindre arbetsbörda för ledaren.  

En ledare ansåg att det var väldigt viktigt att få rätt kvalité på de inhyrda vilket var svårt att få. 

Ledaren menade att de inhyrda ofta är unga människor med bristfällig arbetserfarenhet och att 

det då är svårt att få dessa att arbeta på ett effektivt sätt. Samma ledare betraktade alltid 

inhyrningen som en chansning, då han aldrig visste vilken kvalité den inhyrda personalen 

skulle hålla. En annan ledare var av åsikten att de inhyrda ofta är mer på ”hugget” än den 

ordinarie personalen.  

 

Mitlacher (2005) menar att det kan uppstå problem kring att styra inhyrda, genom den s.k. 

triangulära styrningen. Den uppkommer när en individ som inhyrd har en chef på 

bemanningsföretaget och en på kundföretaget. Vem är ens närmsta chef och vem ska de 

inhyrda ta upp eventuella problem med? När situationer som dessa uppstår anser Mitlacher 

(2005) att HR-ledarskapet blir ännu viktigare. De intervjuade ledarna anser att de hanterar de 

vardagliga arbetsuppgifterna som vanligt medan eventuell problematik tas upp med 

bemanningsföretaget. Här tycks alla ledarna överens varför det därmed fungerar så på de 

företagen vi intervjuade. Mitlacher (2005) anser att företag inte ska se på de inhyrda som 

utbytbara pusselbitar eftersom det både tar tid och pengar i anspråk att använda sig utav 

inhyrda. Flertalet av våra ledare såg en fördel i enkelheten att byta ut en inhyrd mot en annan i 

de fall den första inhyrda inte fungerar tillfredställande. Ofta var företagen snabba med sådana 

byten. En ledare medgav att de möjligtvis inte besitter samma mått av tålamod med inhyrda 

då det anses att de ska prestera sitt bästa på en gång.  

 

Koene och van Riemsdijk (2005) menar att en arbetsidentitet kan utvecklas i olika riktningar 

beroende på hur organisationskulturen ser ut. Det är viktigt att arbetsidentiteten är i samma 

riktning som organisationens identitet för att få ut maximalt.  En intervjuad ledare berättade 

att de inhyrda inte involverades alls när det gällde förbättringsarbete osv. I de övriga företagen 

var det fritt för de inhyrda att komma med förslag. De har samma rätt att uttrycka sig men 

upplevdes oftare mer försiktiga än ordinarie personal. De får lov att komma med idéer men 

dessa väger inte alltid lika tungt som förslag från den ordinarie personalen pga. att de inhyrda 

inte är lika insatta i arbetet som ordinarie personal.   

  

Hur motiveras de inhyrda? 

 
Enligt Forsyth (2000) genereras mycket positiva effekter av att motivera sina anställda att det 

borde vara en självklarhet bland alla ledare. En välmotiverad personal tycker att arbetet är 

roligare och detta leder till ett bättre utfört arbete och en bättre arbetsplats.  

 

De ledarna vi intervjuat menar att de motiverar de inhyrda i princip på samma sätt som de 

motiverar ordinarie personal. Detta sker i allmänhet genom beröm och förklaring. Motivation 
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ges även i form av uppmuntran och tydliggörandet av det gemensamma målet att företaget ska 

vara vinstgivande. Gemensamma mål som detta  innebär även ett egenintresse för den 

anställde då arbetsgivaren kan komma att varsla och senare friställa personal om företaget 

skulle gå sämre. En av ledarna menade att de inhyrda inte alls behövde någon motivation då 

denne ansåg att de inhyrda var tillräckligt drivna i sig själva, eftersom de vill visa sina 

framfötter. Ett av företagen motiverade arbetslaget som helhet och inte varje enskild individ. 

De flesta ledarna ansåg det vara svårare att motivera ordinarie personal där de inte hade 

möjlighet att locka med fast anställning. Ledarna behöver förklara vikten av en 

tvåvägskommunikation mellan arbetsgivare och anställd, och hur viktigt det är att personalen 

presterar rätt då det i slutändan påverkar företaget i stort. Det är viktigt att få de inhyrda att 

känna sig som en del av företaget. En av ledarna förklarade vikten av att kämpa mot 

gemensamma mål genom att frankt uttrycka att företagen inte stannar kvar i Sverige för ortens 

eller företagets personals skull, utanför att det fortfarande än lönsamt att driva företaget på 

aktuell ort. 

Majoriteten av företagen har någon typ av förmån för sin personal, oftast i form av 

friskvårdsbidrag. Förmåner som friskvårdbidrag gäller inte för de inhyrda men kan verka 

motivationshöjande för ordinarie personal. Ett av företagen vi intervjuade fördelade bonus till 

såväl inhyrda som ordinarie personal. Företagets ledare ansåg dock inte att det blev riktigt 

rättvist då denne ansåg att de inhyrda inte presterade lika väl som ordinarie personal. 

Bonussystem var enligt ledaren en bra motivationshöjande faktor som gjorde att de anställda 

arbetade bättre.  

 

Hur gör ledarna för att få de inhyrda att känna sig delaktiga i organisationen? 
 

Biggs et al. (2006) resonerar kring en studie som visade att företag som nyttjade inhyrd 

personal ledde till att ordinarie personal blev mer negativt inställd till företaget. Detta kan 

innebära att ordinarie personal kräver större motivation för att det negativa inte ska påverka 

företagets resultat. Samtliga intervjuade ledare var enade om att arbetsklimatet blev påverkat 

av att ha inhyrd personal på arbetsplatsen. Generellt uppkom en irritation riktad mot företaget 

bland ordinarie personal på grund av de inhyrdas ingångslöner vilka ofta var högre än 

ordinarie personals. I fall som dessa, menade en av ledarna, är det viktigt att i egenskap av 

arbetsgivare förklara för ordinarie personal varför lönesättningen för bemanningspersonalen 

ser ut på aktuellt vis. Ledarna ansåg dock att sammanhållningen i arbetsgrupperna i allmänhet 

var tillfredsställande. En ledare var av uppfattningen att arbetsklimatet förbättrades när inhyrd 

personal arbetade konsekvent vid en station, istället för att rotera mellan olika stationer. 

 

Enligt en studie med Connell och Burgess (2002) så kan inte inhyrd personal till en början 

identifiera sig med företaget.  Integrationen i företaget blir istället starkare över tid.  

5.1 Sammanfattning analys 
 

I vår analys framkommer att de ledare vi intervjuat inte förändrar sitt ledarskap när de leder 

inhyrd personal i förhållande till ordinarie personal. Undersökningen indikerar att de flesta 

ledarna anser att inhyrd personal påvisar ett högt engagemang men i vissa fall en lägre 

kunskap om arbetet och dess uppgifter.  

Någon ledare tyckte att arbetsgruppen var enklare att leda när den innehöll inhyrd personal på 

grund av deras drivkraft och motivation. Motivationsfaktorerna bestod generellt utav beröm 

och uppmuntran samt genom att förklara varför samtliga inom företaget bör arbeta mot 

samma mål.  
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6. Slutsats 
 

I kapitel sex kommer vi kort att diskutera runt vår runt vad vi kommit fram till i vår analys.

 
  

Våra ledare förklarade att de inhyrda fick en kort introduktion av arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna, likvärdig ordinarie personals introduktion. Här anser vi att det finns rum 

för förbättring. Tidigare forskning har påvisat att en anpassad introduktion gentemot de 

inhyrda kan öka produktiviteten och förstärka organisationsidentiteten. Därför anser vi att en 

anpassad introduktion kan påskynda processen att få upp rätt arbetstakt och därmed öka 

produktiviteten hos de inhyrda. Introduktionen kan även vara utformad för att ge de inhyrda 

större förståelse för kundföretagets organisation och genom detta förstärka 

organisationsidentiteten.  Vi anser dock att det är viktigt att ha i åtanke de inhyrdas 

kontraktslängd och arbetsuppgifternas komplexitet. Vid enklare standardiserade 

arbetsuppgifter och kortare kontraktstid bör en kortare introduktion vara tillräcklig för att nå 

ett tillfredsställande resultat för kundföretaget.  

 

Vi vill påpeka att de ledare vi intervjuat endast är en liten del av alla de som idag nyttjar 

inhyrd personal men samtliga intervjuade menar att de inte anpassar sitt ledarskap när de har 

inhyrd personal. Ledarskap anpassat efter individen skulle sannolikt kunna öka 

produktiviteten. Visserligen skulle detta bli en extra arbetsuppgift för ledaren men vi anser att 

ledarens insats skulle förbättra de inhyrdas arbetsinsats. Detsamma gäller även motivationen. 

Det är viktigt att ledaren försöker motivera mer mot individen och inte alltid mot 

arbetsgruppen i sin helhet, då olika människor drivs framåt på olika sätt. Ingen av våra ledare 

motiverar individuellt utan det sker unisont för hela arbetsgruppen. Motivation av hela 

arbetsgruppen är bra för sammanhållningen och genererar känslan av samspel och laganda.Vi 

menar ändå att det inte är fel att motivera enskilt på olika sätt. Eftersom inhyrd personal och 

ordinarie personal drivs av olika motivationsfaktorer anser vi att det är viktigt i egenskap av 

ledare att uppmärksamma detta och leda därefter. 

 

Forsyth (2000) menar att motivation har stor betydelse för produktiviteten, effektiviteten och 

verkningsgraden. Bra motivation kan leda till personal som arbetar bättre, är villig att göra 

förbättringar, tar ansvar för sitt arbete och har en lägre nivå av frånvaro, vilket leder till ökad 

produktivitet.  

 

För att få in de inhyrda i arbetsgruppen och organisationen låter alla utom en ledare de 

inhyrda vara delaktiga i företagsaktiviteter, som julbord, möten osv. De får även komma med 

idéer vilket är viktigt om arbetsgivaren vill att de ska engagera sig i företaget och på så sätt 

göra ett bättre arbete. Sammanhållning och teamkänsla är viktigt vid arbetet i lag för att driva 

produktionen i rätt riktning.  

 

Detta leder till vårt syfte och ledarna upplever att de leder de inhyrda på samma sätt som de 

leder ordinarie personal, vilket vår slutsats inte gör gällande. Vi anser att där är vissa 

skillnader i sättet att leda, exempelvis utebliven konflikthantering med inhyrd personal och de 

något högre ställda kraven på inhyrd personal vilket leder till att det sker en viss anpassning 

av ledarskapet, även om det möjligen sker omedvetet. Vi föreslår att företagen avsätter mer tid 

på inhyrd personal genom bättre introduktion och tilldelar mer tid och uppmärksamhet åt de 

inhyrda för att på så sätt öka produktiviteten. 
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7. Förslag till fortsatt forskning. 

Tidigare forskning har påvisat vikten av en anpassad introduktion och utbildning för de 

inhyrda. Vi tror att detta är viktigt för att företagen skall kunna få ut största möjliga 

effektivitet av sin inhyrda personal. Dock anser vi att det är viktigt att ha i åtanke de inhyrdas 

kontraktslängd och arbetsuppgifternas komplexitet. Vår forskning visade att det ej skedde 

någon speciellt anpassad introduktion eller utbildning av de inhyrda i kundföretaget. Connell 

och Burgess (2006) förklarar att olika insatser i form av utbildning, socialisering och 

utveckling innebär en ökad kostnad för kundföretaget och att det därför troligen inte är 

lönsamt att genomföra vid kortare kontrakt. Därför anser vi att vid enklare standardiserade 

arbetsuppgifter och kortare kontraktstid bör en kortare introduktion och utbildning vara 

tillräcklig för att nå ett tillfredställande resultat för kundföretaget. Men vart går gränsen?   

Detta är något som vi anser skulle vara intressant att se vidare forskning på. Hur pass lång bör 

kontraktstiden vara eller hur pass avancerade bör arbetsuppgifterna vara för att det ska bli 

lönsamt med anpassade introduktions- och utbildningsinsatser?  
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Bilaga – Intervjuunderlag  
 

Att leda inhyrd personal (underlag för intervjuare) 

 
Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som just nu håller på att skriva vår c-uppsats i 

Ekonomi. Denna studie syftar till att utreda ifall det ligger någon problematik i att leda en 

arbetsgrupp med inhyrda och tillsvidareanställda inom er bransch. För att få fram ett 

intressant svar behöver vi er hjälp att besvara ett antal frågor utifrån ert perspektiv i rollen 

som arbetsledare. Innan vi börjar vill jag först informera er om dom etiska grundprinciper som 

vi följer i detta arbete. 

 

ETISKA GRUNDPRINCIPER: 

 

Informationskravet innebär att vi som genomför studien skall informera berörda parter om 

studiens syfte. Vidare skall vi upplysa respondenterna om att studien är frivillig och att de kan 

avbryta sin medverkan om de så önskar. Denna information skall omfatta alla inslag i studien 

som kan påverka den berördes medverkan. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. De som medverkar har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor dom skall 

medverka och kan avbryta sin medverkan utan att detta skall innebära några negativa följder. 

Om deltagaren beslutar sig för att avbryta medverkan får denne ej utsättas för påtryckning 

eller påverkan. Samtidigt bör inget beroendeförhållande mellan oss som genomför studien och 

de som i detta fall intervjuas föreligga. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade skall ges största möjliga konfidentialitet och 

att personuppgifter skall förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem. Vi som 

genomför  studien undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt beträffande uppgifter om 

etisk känslig karaktär. Anteckningar, lagringar och avrapporteringar ska ske på ett sådant sätt 

så att utomstående ej kan identifiera de intervjuade och det insamlade materialet förvaras så 

att det ej heller kan kommas åt av utomstående. 

 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna vi fått fram endast får användas för studiens ändamål, 

det får ej utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål. 

Personuppgifterna får ej användas för åtgärder eller beslut som direkt kan påverka den 

intervjuade utan dennes särskilda medgivande. 

 

 

 

Förbindelse om tystnadsplikt beträffande uppgifter av etiskt känslig karaktär. 

 

 
--------------------------------------------------                             ----------------------------------------- 

 

Magnus Mets                                                                          Josefin Hansson 
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Intervjufrågor 

 
Ålder: 

Kön: 

Titel: 

 

1. Hur många består din arbetsgrupp av och hur många av dom är inhyrda? 

 

2. Under vilka perioder använder ni inhyrda? 

 

3. Varför väljer ni att hyra in istället för att anställa? 

 

4. Kan du förklara varför du anser detta är bra eller dåligt? 

 

5. Vad för slags introduktion får de inhyrda?  

 

6. Hur påverkar det ditt ledarskap att ha inhyrda i arbetsgruppen?  

 

7. Hur anses du att stämningen på företaget påverkas?  

 

8. Anser du att du styr/leder inhyrda annorlunda och i så fall hur? 

 

9. Anser du att inhyrda presterar annorlunda och i så fall hur? 

 

10. Hur motiverar du en inhyrd till att prestera sitt bästa? 

 

11. Hur motiverar du en fast anställd till att prestera sitt bästa? 

 

12. Har dom anställda några förmåner, gäller dessa även för dom inhyrda? 

 

13. Hur delaktiga är den fasta personalen kring arbetsplatsen, tex förslag om förbättringar, 

effektiviseringar osv?  

 

14. Hur delaktiga är den inhyrda personalen? 

 

15. Händer det ofta att en inhyrds kontrakt övergår till tillsvidareanställning. 

 

16. Företagsevenemang, fester, julbord osv, är inhyrda välkomna? 

 

17. Vad anser du är viktigast i ditt ledarskap? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


