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ABSTRAKT
Clockwork skolbemanning är ett rekrytering- och 
bemanningsföretag som uttryckte ett behov av att utveckla 
deras befintliga lärarbemanningsprocess. Behovet av 
utveckling var inte specificerat från början och skapade 
därför en bred ingång i projektet. Det är tre parter som är 
inblandade i processen, Clockwork skolbemanning hyr ut 
lärarkandidater till skolan.  

Genom att undersöka den nuvarande 
lärarbemanningsprocessen med hjälp av olika 
tjänstedesignverktyg har jag skapat en konceptlösning 
som utvecklar processen enligt användarnas behov. 
Konceptlösningen bygger på behov från användaren 
som identifierades i analysen. Konceptet är utvecklat 
till designprinciper som ger riktlinjer för framtida 
processhantering. Verktyg så som tjänstekarta och 
kundresa har gett inblick i de delar av processen som 
behöver utveckling.

Resultatet blev designprinciper grundade på behoven 
hos användarna av processen. Dessa designprinciper 
visualiserades till en manual som ska användas av alla tre 
parter, för att tydligt visa på vilka Clockwork skolbemanning 
är och hur deras process ser ut. Manualen skapar 
transparens mellan de olika parterna och visar även på 
utvecklingen som designprinciperna skapar.

Sökord: tjänstedesign, bemanning, koncept, lärarbemanning, 
process, designprinciper, tjänstekarta, kundresa.
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1. INTRODUKTION

1.1 Bakgrund

1.

Bemanningsföretaget Clockwork uttryckte ett problem 
med deras befintliga lärarbemanningsprocess. Idag 
fungerar processen inte friktionsfritt och de behöver ett 
bestämt system för att få en mer effektiv och strukturerad 
bemanningsprocess. Clockwork är ett rekryterings- och 
bemanningsföretag som inriktar sig på fyra olika områden. 
De olika områdena är industri, tjänstemän, chefsrekrytering 
och skolbemanning. Expertisen inom skolbemanning 
grundar sig på att alla som jobbar inom skolbemanning har 
en tidigare bakgrund inom skolan. Utifrån deras tidigare 
nämnda problemformulering beslutade jag mig för att i 
mitt examensarbete undersöka och skapa ett system för 
lärarbemanning. 

Lärarbemanning handlar om att ett bemanningsföretag, på 
uppdrag av skolan, hittar en lämplig person för en tjänst 
som behöver tillsättas. Bemanning innebär också att själva 
bemanningsföretaget är arbetsgivare åt personen som 
tillsätts på tjänsten och då hyr ut denna person åt skolan. 
Vid rekrytering gäller samma uppdragsbeskrivning som för 
bemanning men skillnaden är att vid tillsättning av tjänsten 
lämnar bemanningsföretaget över ansvaret och är då inte 
arbetsgivare för personen. Kunden i dessa sammanhang 
är skolorna som ger uppdrag åt bemanningsföretaget och 
kandidaten i tjänsten är lärare och lärarstudenter. Den 
interna delen Clockwork skolbemanning, är lika viktig som 
användare och kunder, att ta hänsyn till i skapandet av 

systemet. Ett problem idag är att bemanning och rekrytering 
via bemanningsföretag inom skolan är nytt, vilket gör att 
skolorna känner sig obekväma med att använda sig av 
bemanning och rekrytering. Läraryrket idag har låg status, 
bland annat på grund av lönerna, vilket resulterar i att 
färre söker sig dit och bristen på lärarna är ett faktum. Här 
kan Clockwork skolbemanning underlätta och förenkla för 
skolorna att hitta kompententa lärare och även höja statusen 
med bättre avtal och löner. 

Utöver själva lärarbemanningsprocessen är nästa centrala 
del i examensarbetet tjänstedesign, en inriktning från 
industridesign, där de fysiska produkterna inte längre 
är i fokus. Jag har valt att använda tjänstedesign som 
utgångspunkt i skapandet av ett nytt system för bemanning 
och rekrytering. Valet av tjänstedesign grundar sig i att det 
är ett beprövat arbetsätt som har metoder för att kartlägga 
befintliga tjänster och sedan utveckla dem. Tjänstedesign 
kan användas inom många olika områden och användandet 
av just tjänstedesign växer (Pacenti och Sangiorgi, 2010). 
Tjänstedesign är ett svårdefinierat begrepp, men är ett 
arbetssätt som används för att med ett helhetsperspektiv 
skapa en effektiv, användbar och behövd tjänst utifrån 
användarens behov (Stickdorn och Schneider, 2012). 
Tjänstedesign skapar förändring på många olika plan och 
lösningarna kan ofta appliceras på fler användningsområden 
än det tänkta (Miettinen och Valtonen, 2013).



1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av 
tjänstedesign skapa ett system
för bemanning inom skolverksamhet. 
Frågeställningar som kommer att undersökas är: 
Vilka behov är inte tillgodosedda i den befintliga 
lärarbemanningsprocessen? och
Vilka förändringar behövs för att skapa förbättring för alla 
inblandade parter?

1.3 Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa mig mot bemanningsprocessen 
och lämna rekryteringen åt sidan. Främst på grund av att 
arbetet blir för stort i jämförelse med den tid jag har till 
mitt förfogande. Denna avgränsning är även baserad på att 
det är just bemanningsprocessen som Clockwork upplever 
är viktigast att utveckla, då det är den processen som ger 
långsiktigt lönsamhet. 

Jag har även valt att göra en avgränsing mot skolbemanning 
för privata skolor, då Clockwork skolbemannings kunder 
idag främst är privata skolor.

2.

1.4 Samhällelig relevans
Idag har läraryrket en lägre status, där låga löner och 
sämre avtal påverkar yrket. Utvecklingen av en väl 
fungerande lärarbemanningsprocess kan ha potentialen 
att höja både statusen för läraren samt ge mer tid till 
det som är värdeskapande, det vill säga undervisning 
och elevers lärande. Läraryrket är och förblir en viktigt 
del av vårt samhälles uppbyggnad där en välfungerande 
bemanningsprocess är en viktig del inom detta. Detta 
examensarbete bidrar till utformandet av denna 
bemanningsprocess. 

1.5 Etiska dimensioner
I detta examensarbete har jag använt intervjuer och 
observationer som metod. I samband med detta har det 
varit viktigt för mig att i behandla personer med respekt 
och även anonymitet om de önskat detta. Hänsyn har även 
tagits till om personer inte vill medverka eller svara på 
frågor. Utöver de etiska frågeställningarna i intervjuer och 
observationer har jag strävat efter att slutresultatet ska bli en 
bemanningsprocess där alla inblandade parter fått vara med 
och påverka. 



2. METOD
Metoden jag valde att använda som grund för 
examensarbetet var en designprocess (Cross, 2008). I början 
av designprocessen använde jag mig av en analysfas där 
jag analyserade och identifierade möjliga problem. Jag gick 
sedan vidare och utvecklade olika konceptlösningar utifrån 
analysens resultat. Efter ytterligare intervjuer med användare 
av processen skapade jag mitt slutkoncept. 

Först i analysen ville jag kartlägga Clockwork skolbemanning 
och genomförde därför en Workshop (Wikberg - Nilsson et 
al., 2015). I workshopen samlade jag interna medarbetare 
för att tillsammans titta på nuvarande problem och framtida 
mål med lärarbemanningsprocessen. 

Jag använde mig sedan av observation för att jag ville 
objektivt se hur Clockwork skolbemanning arbetar och hur 
de interagerar med skolor och kandidater. I en observation 
observerar en person en situation för att kunna ta del av 
information som intervjuer inte ger (Bengtsson et al., 1998).

Slutligen i analysen använde jag mig av kvalitativa intervjuer, 
för att få en stor mängd svar och därmed få en bra grund 
att stå på. En intervju kan genomföras på olika sätt och jag 
valde att använda mig av enskild intervju. Ett beprövat sätt 
och passar bäst för det här projektet då det är den enskilda 
individen som präglar reslutatet (Bengtsson et al., 1998).

Utöver de ovan nämnda metoderna så har även flera 
tjänstedesignmetoder används såsom, kundresa, 
story-board och tjänstekarta (Stickdorn & Schneider, 
2012). Dessa metoder och själva genomförandet av hela 
designprocessen redogörs mer detaljerat i följande två 
kapitel.  

3.



3. ANALYS

3.1 Workshop

Effektiva 
& 

Snabba

Kompetenta

Drivna

Systemet 
internt

Mitt mål med workshopen var att jag skulle få en bättre 
uppfattning om Clockworks befintliga process och även att 
de skulle få en gemensam bild av vad deras tjänst handlar 
om. Jag ville även att deras första ”riktiga” möte med mig 
skulle skapa trygghet, inför vad jag gör och att de skulle 
få en bild av vad jag är här för att bidra med. Det är en 
gemensam process, därför viktigt att vi försöker se den med 
gemensamma ögon.  

För att kunna utveckla lärarbemanningsprocessen idag, så 
behövde jag få en bild av Clockwork skolbemanning som 
företag och även att Clockwork själva skulle få testa på om 
de har en gemensam bild. Jag genomförde därför upp en 
workshop, där målet var att få mer kunskap om hur nuläget 
ser ut. Deltagande på workshopen var tre stycken som 
jobbar på skolbemanning och en som jobbar för resterande 
Clockwork. 

Jag inledde workshopen med att vi skulle titta på 
nuläget och kommande mål inom företaget och 
lärarbemanningsprocessen. Med hjälp av Post-it lappar 
fick de snabbt skriva ner olika ord som beskriver nuläget, 
framtiden och målgrupper. I nästkommande moment i 
workshopen pratade vi om styrkor och svagheter i företaget. 
Något som märktes tydligt var att de vid Clockwork var 
duktiga på att säga vad de var bra på och mindre bra på 

att prata om svagheter. Av alla svar gällande styrkor och 
svagheter var tre av fyra svar styrkor och endast en svaghet. 
Se figur 1. 

I sista momentet på workshopen pratade vi om kundresa 
(Stickdorn & Schneider, 2012). Kundresan är ett verktyg som 
används för att beskriva kundens resa genom processen. 
I denna kundresa låg fokus på att se hur Clockwork 
skolbemanning såg på sin egen resa och även skolan och 
kandidatens resa. Något som visade sig tidigt i workshopen, 
var att lärarbemanningsprocessen idag är ostrukturerad 
och de fick därför svårt att svara på exakt hur processen 
fungerar. Efter många diskussioner fick vi tillsammans fram 
en någorlunda linjär bild av processen. 

Figur 2 är ett resultat av workshopen och i den ser man 
4.

Figur 1: Uppfattade 
styrkor och svagheter 
i dagens 
lärarbemanningsprocess. 
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Clockworks process. Detta är kundresan som tidigare 
beskrivits, och kundresan visar även var i processen 
Clockwork skolbemanning interagerar med skola och 
kandidater. Tjänstedesigners använder kundresa för att få 
ett helhetsperspektiv på hur processen ser ut från början 
till slut. Även för att få en inblick i var de olika parterna 
sammanstrålar. 

Det finns tre olika ingångar i processen som syns i början 
av kundresan till vänster. Resan rör sig från vänster 
till höger. Detta visar på hur kontakten med skolan i 
början av processen kan te sig. Kundresan visar också 
hur searchprocessen ser ut, som de använder sig av 
när Clockwork skolbemanning ska hitta kandidater till 
uppdragen som de får av skolorna. 

Resultatet av denna kundresa gav en bra grund att stå på, 
dock ger det inte tillräckligt med information för att se vad i 
processen som behöver utvecklas. Det ger enbart en inblick 
på hur processen i sin helhet fungerar idag.

Det jag även noterade var att det var svårt att få alla att 
prata och att uttrycka sina åsikter. Så en slutsats är att det 
skulle ha varit bättre med större variation av deltagare 
och att jag som ledare av workshopen skulle ha varit mer 
uppmanande till en öppen diskussion bland alla deltagare.
En deltagare uttryckte sina åsikter mer än andra och det blev 
därför dennes åsikter som genomsyrade den större delen 
av resultatet. Detta kan påverka reslutatet så att det blir mer 
ensidigt, en erfarenhet som jag tar med i framtida arbete. 

För att kunna identifiera de olika målgrupperna så 
undersökte jag vilka som var vanligast förekommande inom 
processen. Det visade sig att tre parter är förekommande 
i processen. Dessa tre är kund, kandidat och Clockwork 
skolbemanning. Kunden är rektorn på en skola, kandidaten 
är en lärarstudent eller en lärare med lärarlegitimation. 
Kandidaten benämns som konsult vid anställning. Se figur 3.  

3.2 Målgrupp

Figur 3: De tre parterna inom lärarbemanningsprocessen. 6.



tid. De uttryckte även oförståelse för bemanningsföretag. 
Clockwork skolbemanning har uttryckt vid flera tillfällen 
att de vill vara effektiva, så utefter det uttalandet känns det 
väldigt oeffektivt att lägga tid på att inte agera effektivt när 
de väl är på plats. De kan använda tiden till något annat 
som genererar resultat. De vill vara så effektiva att viss 
information gentemot kandidat glöms bort. Något annat 
som jag däremot märkte att de fick ut av denna dag var att 

En observation genomfördes i Falun kring hur Clockwork 
söker kandidater till lärarbemanning. Inför observationen 
studerade jag olika forskningsdokument om observation. 
Det diskuterades mycket kring forskarens roll i en 
observation, och huruvida man själv påverkar resultatet 
genom att vara under observationen. Det skapar en 
situation som är annorlunda jämfört med en situation 
där man inte blir observerad (Bengtsson et al., 1998).  Jag 
fick följa med på ett besök till Högskolan i Dalarna. De på 
Clockwork skolbemanning åker ibland ut på högskolor runt 
om i länet för att visa upp att de finns och för att fånga 
lärarstudenter. Tanken bakom observationen var att se 
hur de möter potentiella kandidater, hur de visar upp sig i 
officiella sammanhang och att även se hur de jobbar. 

Observationen påbörjades med en bilfärd tillsammans med 
en av medarbetarna på Clockwork skolbemanning. Under 
bilresan lät jag medarbetaren själv berätta om vad dennes 
roll på Clockwork skolbemanning gick ut på. Medarbetaren 
hade svårt att förklara hur det går till vid bemanning 
och rekrytering. Detta är ett bevis på att Clockwork 
skolbemanning har svårt att förklara vad de gör för en 
utomstående, det är tyst kunskap. 

När vi anlände till Högskolan i Dalarna, ställde vi gemensamt 
upp roll-ups, bord och godis samt en ram med information, 
se figur 4. Detta besök gav lite i utbyte för medarbetarna. 
Många studenter gick bara förbi och det var svårt att få 
kontakt. Studenterna var upptagna och ansåg sig inte ha 

3.3 Observation Falun

Figur 4: Medarbetare, Clockwork skolbemanning, 
på Högskolan i Dalarna. 
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medarbetarna på Clockwork skolbemanning byter kunskap 
och information sinsemellan. Helt oformellt så pratade de 
om olika situationer som uppstått och utan att tänka på det 
själva så utbytte de information om olika sitationer som rör 
lärarbemanningsprocessen.

Under dagen så pratar även en av medarbeterna 
med en arbetande konsult som är missnöjd med 
uppdragbeskrivningen och anser inte att uppdraget blev 
som det var beskrivet från början. Det har tillkommit 
arbetsuppgifter som konsulten inte var medveten om när 
anställningsavtal skrevs. Denna situation är ett resultat av 
att tydligheten och kommunikationen från början har brustit 
någonstans, vart? 

Senare under dagen fick jag sitta med på två intervjuer 
som en av medarbeterna höll i. Dessa två intervjuer är så 
kallade förutsättningslösa, och det innebär att intervjun  
mest handlar att se vad det är för typ av person och dennes 
erfarenheter. Så om ett uppdrag skulle komma upp, kan 
denna person snabbt introduceras då intervjun redan är 
gjord. De två intervjuerna jag satt med på var väldigt olika 
varandra, detta berodde enligt medarbetaren själv på att 
intervjuerna var just förutsättningslösa. Det kändes mer som 
ett samtal mellan två personer än en intervju, vilket bidrog 
till att den intervjuade slappnade av mer. 

3.4 Intervjuer
Målet med intervjuerna var att få en bild av processen 
utifrån kandidat och skola. Jag ville hitta ett sätt att 
genomföra värdefulla intervjuer och studerade därför 
forskningsdokument om kvalitativa intervjuer. Bengtsson et 
al. (1998) nämner de att det finns tre datainsamlingsmetoder 
inom kvalitativ forskning: intervjuer, observation och 
dokumentanalys. Det fanns ett citat som inspirerande mitt 
upplägg inför intervjuerna: 
 
         “ Interviewing is rather like a marriage: everybody                           

knows what it is, an awful lot of people do it, 
and yet behind each closed door 

there is a world of secrets.”

Citatet uppmanar till att intervjuerna inte ska vara så hårt 
planerade och ska ge utrymme för ett ledigare samtal. 
Jag kände inte att litteraturen gav mig några ytterligare 
direkta råd om hur jag skulle bygga upp mina intervjuer 
och bestämde därför att utföra några så kallade oplanerade 
intervjuer. Det innebar att jag utan några bestämda 
frågor intervjuade en rektor och en konsult och därefter 
analyserade svaren. Jag tittade på vad som jag inte fått ut 
av intervjuerna och byggde mina frågor inför kommande 
intervjuer efter det. Frågorna finns bifogade i bilaga 1. 

Jag sammanställde frågor som kunde användas till både 
rektorer och konsulter, jag byggde även upp några 

(Oakley, 1981:41 citerad efter 
Denzin & Lincoln, 1994:374)
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frågor till rektorer som inte använder sig av Clockwork 
skolbemanning. Clockwork fick ge mig uppgifter till skolor 
och kandidater som jag sedan kontaktade och frågade 
om de var intresserade av att delta i en intervju. Jag 
genomförde 5 intervjuer med konsulter och 3 med rektorer 
på olika friskolor. Intervjuerna var ungefär 15 minuter långa 
och större delen var telefonintervjuer. Under intervjuerna 
med rektorerna så nämnde de att bemanning var inget de 
helst använde sig utav, ett nödvändigt ont. Detta på grund 
av att det var bäst om skolorna kunde ha egna anställda och 
inte hyra av ett externt företag. De kände att det handlade 
om ansvar. Samtidigt var de väldigt nöjda med tjänsten 
Clockwork levererade. De var snabba, effektiva, ingav 
förtroende och var väldigt professionella. Trots detta så 
såg de helst en framtid utan bemanningsföretag. De ansåg 
även att de som blev uthyrda till skolorna, konsulterna, inte 
fick ta del av samma gemenskap som de övriga anställda. 
Anledningen till detta var att de är anställda av Clockwork 
skolbemanning och inte av skolan och är därför inte en del 
av kollegiet.

Vid intervjuer med konsulterna så blev svaren liknande. 
De såg ingen framtid med att jobba för Clockwork 
skolbemanning. De såg helst att de blev anställda av skolan 
som de arbetade på. Även fast de har både bättre avtal 
och lön på Clockwork skolbemanning. De kunde inte själva 
svara på varför, det var en känsla de hade. Majoriteten av 
de intervjuade upplevde att kollegorna på arbetsplatsen 
inte förstod varför de var anställda av någon annan och 

inte förstod konceptet med bemanning. Detta gjorde att de 
blev utanför och inte inkluderade på samma sätt som resten 
av kollegorna. Något jag även noterade var att de som 
inte ansåg att det var något problem på arbetsplatsen var 
de som jobbade på, låt oss kalla den för skola X, en skola 
för barn med olika svårigheter. Där är det små arbetslag 
som är väldigt sammansvetsade. De som jobbar åt skola 
X var supernöjda med deras arbetsplats och tyckte att de 
verkligen fick vara med på samma sätt som alla andra. 
Utifrån detta så jämförde jag skillnader mellan övriga 
arbetsplatser och skola X. Den stora skillnaden sinsemellan 
var att skola X lägger stor vikt vid att medarbetarna på 
skolan ska vara sammansvetsade för att kunna gemensamt 
skapa den bästa arbetsmiljön för eleverna. Denna insikt tog 
jag med mig i fortsatt arbete.

9.

3.5 Insikter efter observation och intervju
Efter genomförandet av både observation och intervju 
sammanställde och analyserade jag resultatet. Det blev 
många oväntade insikter av processen. Insikterna som figur 
5-7 visar, beskriver hur skolan och kandidaterna upplevt  
tjänsten hittills. Citaten i bubblorna är från intervjuerna. 
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Oförståelse för tjänsten gör 
att värdet inte uppfattas.

“En ansvarsfråga att rekrytera sin egen personal.”

“Ingen hållbar lösning i framtiden.”

“Mitt mål är att all min personal ska 
vara anställd av mig.”

“Ett nödvändigt ont.”

Denna bubbla visar hur oförståelse påverkar upplevelsen 
av en tjänst. Tydligheten från Clockwork skolbemanning 
måste bli bättre för att skolan och kandidaten ska se 
någon livslängd med tjänsten. Komplexiteten i tjänsten 
och den ovana situationen gör att kommunikationen 
behöver vara tydligare från Clockworks håll gentemot 
skola och kandidat. Om Clockwork blir tydligare i sitt 
sätt att kommunicera vinner de inte bara förståelse utan 
förtroende också. De visar hur det verkligen fungerar 
med ett bemanningsföretag och så få frågetecken 
som möjligt är ett mål. Som det ser ut idag använder 
skolan och kandidaten tjänsten för att dagens situation 
inom skolan är långt ifrån bra. Kandidaten söker sig till 
Clockwork på grund av bättre avtal och högre lön. Skolan 
får hjälp med bemanning och slipper lägga tid på att 
hitta kompetent personal själv. Clockwork skolbemanning 
ska inte vara ett krisval, det ska vara ett självklart val. 

Figur 5: Insiktsbubbla,
ur rektorers 
perspektiv.  



“Ingen förstår varför
 jag är här.”

“Vad gör ett bemanningsföretag?”

“De tittar snett på mig.”

“Får massor av frågor jag inte vet svaret 
på själv.”

Otydlighet skapar förvirring.

Denna bubbla visar hur otydlighet skapar förvirring. 
Förvirringen är ett resultat av att det varit otydligt från 
början av processen. Dessa kommentarer har uppstått 
på arbetsplatsen, efter att själva bemanningsprocessen 
är avklarad. Situationen som uppstår efter att 
engagemanget från Clockwork skolbemanning avtagit, 
är denna. En förvirrad situation där inte ens konsulten 
vet vad ett bemanningsföretag gör eller hur processen 
fungerar från skolans perspektiv. Fokuset behöver läggas 
mer på resultatet av processen så att alla parter som är 
inblandade förstår vad tjänsten går ut på. 

Figur 6: Insiktsbubbla, 
ur kandidaters 
perspektiv. 
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“Konsulten är inte en del av skolan.”

“Får inte vara med på samma aktiviter som den övriga 
personalen.”

“Jag vill hellre vara anställd av skolan, 
trots bättre lön och avtal på Clockwork.”

“Jag känner mig utanför.”

Känlsa av utanförskap bidrar till 
oengagemang och otrygghet.

Denna bubbla visar hur konsulten hamnat mitt emellan. 
Eftersom att arbetsgivaren är Clockwork skolbemanning 
och arbetsplatsen är skolan så har konsulten hamnat i ett 
mellanläge. Ingen vill ta fullt ansvar över konsulten. Detta 
har resulterat i att konsulten inte känner sig som en del 
av kollegiet på arbetsplatsen. Bemanningssituationen är 
ny inom skolan och därför finns det inget naturligt sätt 
att bli en del av arbetsplatsen då man är konsult och 
därmed inte tillhör arbetsplatsen på samma sätt som 
övrig personal. När resultatet blir att konsulten hellre vill 
vara anställd av skolan och välmåendet påverkas behövs 
en förändring. Här behöver Clockwork skolbemanning 
ta större ansvar för sina anställda och se dem som en 
större del av deras verksamhet. Genom att Clockwork 
tar större ansvar som arbetsgivare, tar de ansvar över 
den del som de från en början kan påverka. Skolan har 
också ett ansvar i tillhörighetsfrågan, det är dock lättare 
för Clockwork att visa ansvar genom att ta det och sedan 
arbeta på skolans ansvar gentemot kandidaten.  

Figur 7: Insiktsbubbla, 
ur kandidaters 
perspektiv. 
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Storyboarden (Stickdorn & Schneider, 2012) använder jag 
som ett visualiseringsverktyg för att lätt kunna kommunicera 
situationerna som uppstår i processen och för att kunna 
skapa ytterligare förståelse för resultatet av intervjuerna. En 
storyboard visualiserar ett scenario så att det blir tydligare 
och lättare att förstå. Detta görs genom visualiseringar i 
form av situationsbilder. Det blir även lättare att se skillnad 
gentemot slutresultatet, storyboarden i figur 8 visar dagens 
process, senare i projektet visas en ny storyboard men då 
med ett scenario där den framtida processen beskrivs. 

Denna storyboard är ett resultat av intervjuerna som 
jag genomfört. Jag har byggt upp storyboarden enligt 
det vanligast förekommande scenariot som sker idag. 
I storyboarden visar första kontakten med skolan där 
rektorn antingen mailar eller ringer för att förmedla ett 
uppdrag till Clockwork skolbemanning. Den bygger sedan 
vidare på kandidaten som skickar in sitt CV till Clockwork 
skolbemanning och medarbetaren som tar emot och ser 
CV:et. 

Jag har markerat med röda prickar på de situationer som 
idag inte upplevs så som intentionen är. En situation är 
där rektorn får en offert av Clockwork skolbemanning 
och tycker att priset är högre än vad de förväntat sig. Den 
andra rödmarkerade situationen är när konsulten påbörjar 
sin tjänst på arbetsplatsen och upplever oförståelse från 
kollegor på plats. 

3.6 Storyboard - processen idag

Jag har även valt att markera en grön prick på en situation 
som har fått positiv feedback. Det är när kandidaten blir 
intervjuad av Clockwork, en situation som av kandidaten 
upplevs både positiv och avslappnad.

Sammanfattningsvis så visar storyboarden de delar av 
processen som sticker ut och skapar därför en bättre bild av 
den befintliga processen. Den gör det även lättare att märka 
ut de situationer som behöver utvecklas.
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Figur 8: Storyboard - Dagens process. 



3.7 Tjänstekarta
Tjänstekarta, även så kallat blueprint, är ett verktyg som är 
vanligt inom tjänstedesign (Stickdorn & Schneider, 2012). 
Tjänstekartan, se figur 9, visar alla aktiviteter som vardera 
part har under processens gång. Det ska även kartläggas 
upplevelse, behov och insikt. Detta är en lättare variant av 
en tjänstekarta då mer detaljerade tjänstekartor kräver mer 
omfattande analys och därav mer tid. 

I denna tjänstekarta syns skolans (lila), Clockwork 
skolbemannings (turkos)  och kandidat/konsultens (gul) resa 
genom processen. Det går att se när de olika aktiviterna 
berör varandra och tjänstekartan förmedlar också vilka 
aktiviteter som sker i vilken ordning. 

De första som jag insåg var att Clockwork skolbemanning 
är idag väldigt duktiga på genomförandet av bemanningen, 
de är snabba på att hitta kandidater och leverar snabbt till 
skolan. Därför är det inte där jag bör lägga mitt fokus. Även 
fast de idag har uttryckt att det är relativt svårt att få kontakt 
med skolor, har de en bra bas att stå på då de fortfarande 
kan använda sig av sitt kontaktnät från tiden då de var 
yrkesverksamma inom skolan. 

Det som däremot slog mig var hur jag tidigare lagt fokus 
på att det bara var konsulten som tyckte att situation ute 
på arbetsplatsen var påfrestande. Tjänstekartan visar tydligt 
att även skolan inte ser konsultens situation som väldigt 
lovande. Det är bara ett fix för stunden. Tjänstekartan  

visualiserar vilka områden i processen som behöver 
bearbetning. Behovet tillhörighet är prioriterat då det 
gör att både skolan och konsulten inte ser någon form 
av livslängd med tjänsten. Båda parter upplever att det 
enbart är tillfälligt och ingen hållbar lösning. Oförståelsen 
kandidaten känner, se figur 10, över bemanningsföretaget är 
också viktigt att se över. 
 
Skolan upplever att tjänsten är för dyr, se figur 11, och 
många gånger har Clockwork varit tvungen att förklara 
priset och värdet i tjänsten. De säger själva att de vet 
exakt vad det ska använda för argumentation för att 
förklara priset. Jag ser reaktionen från skolan som en 
negativ reaktion och att den reaktionen inte ska behöva 
kompenseras med förklaringar. Det ska förebyggas så 
att det inte känns dyrt, utan självklart att använda sig av 
tjänsten. Priset är egentligen orelevant då värdet i att hyra 
av ett bemanningsföretag jämnar ut det ekonomiska. Det 
ingår mycket i priset, bland annat att skolan själv slipper 
sitta och lägga tid på att hitta kandidater och kandidaterna 
som hyrs in är kompententa för uppdraget.  

Tjänstekartan skapar en överblick över alla olika delar i 
processen och hjälper till att komplettera både insikterna 
och storyboarden. Den visar mer detaljerat än kundresan 
som skapades i början av projektet, eftersom här kan man 
se hur det upplevs och behov som uppstår. 
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Figur 9: Tjänstekarta
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Figur 10: Del 1 av tjänstekarta. Figur 11: Del 2 av tjänstekarta.
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4. KONCEPT
När analysen av processen och Clockwork skolbemanning 
var klar, så var det dags att slå ihop alla delar och börja 
bygga olika koncept. Koncept utifrån insikterna och vilka 
behov som skulle kunna möta upp insikterna. Dessa 
koncept ska vara uppbyggda av behov från analysfasen 
och skapa riktlinjer åt Clockwork skolbemannings 
lärarbemanningsprocess. För att bekräfta behoven från 
analysfasen utförde jag negativ idégenereringsmetod 
(Michanek & Breiler, 2015). I metoden listar man upp 
flertalet värsta tänkbara scenarion och sedan ställer man 
ett dåligt scenario jämte ett bra scenario. Mellan dessa två 
finns behovet. Resultatet av den negativa idégenereringen 
fastställde det insikterna redan visat, vilka grundbehoven i 
processen var. 

Nästa steg var nu att använda mig av grundbehoven 
och sedan bygga tre olika konceptlösningar. Dessa tre 
konceptlösningar visas i figur 12-14. Jag har byggt upp de 
olika koncepten med ungefär samma behov men med olika 
inriktningar. Detta för att skapa andra perspektiv på hur 
tjänsten skulle kunna förändras.

4.1 Konceptuppbyggnad
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4.2 Koncept 1 - Att vara en Clockworker

TILLHÖRIGHET

Integrerad 
med 

Cloclwork

MEDVETENHET

Stolt över att 
vara en 

Clockworker

Fördelar?

Koncept 1, att vara en Clockworker bygger på 
grundbehoven tillhörighet och medvetenhet. Dessa 
behov har inte uppfyllts på ett bra sätt i den befintliga 
lärarbemanningsprocessen. Detta koncept riktar sig mer till 
kandidaten med avsikten att kandidaten ska kunna knyta an 
mer till sin arbetsgivare, Clockwork. Då tillhörighetsbehovet 
har visat sig främst på arbetsplatsen, är det viktigast att 
förebygga tidigare i processen så att behovet uppfylls väl 
ute på arbetsplatsen. Detta uppfylls genom att Clockwork 

tar större ansvar som arbetsgivare och involverar kandidaten 
mer till att bli en Clockworker. Bemanningskonceptet 
förblir detsamma och det är därför viktigare att prioritera 
en förändring från Clockworks sida gentemot kandidaten. 
Kandidaten får en mer medveten bild av Clockwork 
skolbemanning och detta resulterar då i att, även om inte 
kandidaten får en anställning just nu, bär ändå kandidaten 
med sig informationen om vilka Clockwork skolbemanning 
är, vad de står för och hur de jobbar. 

Figur 12: Koncept 1
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4.3 Koncept 2 - Kundfokus
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Koncept 2, kundfokus, prioriterar skolan. Redan vid första 
mötet ska Clockwork skolbemanning tydligt förmedla hur 
processen ser ut och skolans roll i processen. Clockwork 
skolbemanning ska även bygga på förtroende gentemot 
skolan för att skapa ett gemensamt förtroende åt båda 
parter. Det är även viktigt att skolan från start förmedlar 
till sin personal att en eventuell bemanning är aktuell 
och förklarar vad bemanning är och hur det fungerar. 

Detta baseras på att kunskapen om bemanningsföretag i 
skolvärlden är relativt låg, den kunskapen behöver byggas 
upp för att skolan ska ta till sig bemanningkonceptet 
ytterligare och inte se det som ett “nödvändigt ont”. 

Grundbehovet i detta koncept är tydlighet som ska 
genomsyra processen och det ska ske genom en öppen 
kommunikation. 

Figur 13: Koncept 2
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4.4 Koncept 3 - två + en = tre

TYDLIGHET

Kunden och 
kandidat har
 samma roll.

Kandidaten blir 
inkluderad i
 processen.

TILLHÖRIGHET

Tillhörighet 
blir ett reslutat. 

Koncept 3, två + en = tre, riktar sig till alla tre parter. 
Konceptet går ut på att kandidaten och skolan har 
samma roll. Att samma information ska förmedlas till 
alla inblandade parter. Grundbehoven är tydlighet och 
tillhörighet. 

Tydlighet ska ske redan vid första mötet gentemot skola 
och kandidat förmedlat från Clockwork skolbemanning. 

Processen ska kommuniceras och skapa medvetenhet hos 
både skola och kandidat. Inga överraskningar ska ske i 
processen. Tillhörighet blir ett resultat av den tydliga starten 
där alla parter hamnar på samma våglängd och ingen 
hierarki uppstår. Tillhörigheten ligger i att både skolan och 
Clockwork skolbemannning tar ansvar över kandidaten. 

Figur 14: Koncept 3
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4.5 Konceptval
Inför konceptvalet bestämde jag mig först för att presentera 
koncepten för min handledare på högskolan och diskutera 
hur de olika koncepten uppfattades. En del justeringar 
kring det grafiska i konceptbilderna behövdes, för att en 
utomstående ska kunna förstå tanken med koncepten 
utan vidare förklaring. Vi diskuterade även att det tredje 
konceptet behöver mycket bearbetning för att kunna 
användas i processen och blev därför svår att genomföra på 
den tidsperiod som var kvar. 

Efter ytterligare utveckling av det grafiska tog jag kontakt 
med några kandidater för intervju kring de olika koncepten. 
Jag påbörjade intervjun med att visa de olika bilderna 
och förklara konceptens uppbyggnad. Under intervjun 
beslutade jag mig för att ta med alla tre koncepten, även 
fast det tredje inte var aktuellt, då det tredje ändå kunde 
förmedla olika tankar från de intervjuade. Efter intervjuerna 
sammanställde jag informationen och det stod då klart att 
en sammanslagning av de två första koncepten var den 
bästa konceptlösningen. Det positiva som de intervjuade 
såg var att fokus var lika mycket riktat på skolan som 
kandidat, att båda parterna fick lika mycket plats. Det 
stod även klart att en djupare förståelse för Clockwork 
skolbemanning behövdes. 

De två första koncepten skulle byggas samman till 
ett koncept, jag valde att ha kvar grundtanken om att 
fokusera på båda parterna men att utveckla vad själva 
visualiseringarna visar. 

Framställandet av det nya slutgiltiga konceptet blev fem 
illustrationer som ska användas som designprinciper inom 
processen, se figur 15-19. Designprinciper används som 
riktlinjer i processen och ska användas vid utveckling av 
processen. Ett exempel på hur designprinciperna kan 
användas kommer att presenteras längre fram i rapporten. 
Konceptet utgår ifrån behoven tydlighet, medvetenhet, 
tillhörighet och förtroende. Dessa behov svarar på 
insikterna som visas tidigare i dokumentet. Med hjälp av 
designprinciperna kan Clockwork skolbemanning få en 
process som lever upp till förväntningarna från både skola 
och kandidat. Det sker inga överraskningar längs vägen. 
Principerna bygger på hur Clockwork skolbemanning 
ska kommunicera med både skola och kandidat och 
vilka roller alla parter förväntas ha. Med tiden ska 
principerna implementeras i bemanningsprocesen och 
därefter skapa förbättring på de delar som identifierats 
i processen. Den slutgiltiga konceptlösningen blir därför 
riktlinjer till Clockwork skolbemanning att använda sig 
av för att förbättra och utveckla deras befintliga process. 
Förhoppningsvis kommer det att skapa ett annat intryck 
av tjänsten och göra både skolan och kandidaten mer 
inkluderad i Clockwork skolbemanning. 

4.6 Det slutgiltiga konceptet
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Clockwork 
som företag. 

Hur Clockworks 
skolbemannings 
process ser ut. 

Kandidaten blir 
en del av 

Clockwork vid 
anställning.

TYDLIGHET

Förståelse 
för Clockwork

skolbemanning.

Figur 15: Designprincip 1

Denna princip bygger på Clockwork skolbemannings 
bemötande mot kandidat vid första mötet, första gången 
Clockwork och kandidaten interagerar med varandra. De tre 
turkosa mindre bubblorna visar vad Clockwork ska förmedla 

gentemot kandidaten. Clockwork ska tidigt få kandidaten att 
förstå vilka Clockwork är och hur deras bemanningsprocess 
ser ut. 

Ett av 
grundbehoven.

Kandidatens 
upplevelse som 
ett resultat av 
principerna. 

23.



MEDVETENHET

Stolt över att 
vara en 

Clockworker. Högre lön än 
kommunalt. 
Bättre avtal.

Ett av 
grundbehoven.

Poängtera  
fördelarna. 

Denna princip bygger på grundbehovet medvetenhet. 
Clockwork skolbemanning ska poängtera vilka fördelar 
kandidaten har av att arbeta för just Clockwork, så 
att kandidaten medvetet kan välja Clockwork som 
arbetsgivare. Detta ska göra så att kandidaten kan bli en 

stolt Clockworker, det menas att kandidaten ska vara stolt 
över att arbeta för Clockwork och på så sätt knytas an till 
sin arbetsgivare och inte hamna mitt emellan. Även om 
kandidaten inte blir anställd för en specifik tjänst, ska ändå 
kandidaten bära med sig informationen om Clockwork. 
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Figur 16: Designprincip 2



Kandidaten 
är en 

Clockworker. 

TILLHÖRIGHET

Bekväm och 
trygg på 

arbetsplatsen 

Denna princip bygger på tillhörighet. Under 
intervjutillfällena så var tillhörighetsfrågan något som ofta 
kom på tal. Kandidaten blir en större del av Clockwork och 
som anställd ska kandidaten representera Clockwork på 
arbetsplatsen och inte bara sig själv. Skolan har även en 

del i denna princip. Skolan ska vara arbetsplatsen som ger 
tryggheten, det innebär att skolan också ska ta sitt ansvar 
som delas med Clockwork. Dessa delar resulterar i en 
trygghet och samhörighet för kandidaten. 

Ett av 
grundbehoven.

I denna princip ska 
även skolan vara 

ett stöd gentemot 
kandidaten. 
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Figur 17: Designprincip 3



Gemensamt 
bygga 

förtroende.

Kommunicera 
värde. 

Kund ska 
kommunicera 
med personal.

TYDLIGHET

Ett av 
grundbehoven.

Denna princip är först och främst riktad från Clockwork 
skolbemanning gentemot skolan. Clockworks första möte 
med kunden ska vara tydligt och de tre mindre bubblorna 
ska kommuniceras. Det handlar om ett gemensamt 
förtroende åt båda håll, något som ska byggas redan från 

början. Clockwork ska uppmana skolan att informera sin 
personal om eventuell bemanning, och skolan ska även få 
verktyg för att kunna förklara processen för sin personal. 
Clockwork ska även tidigt kommunicera värdet i tjänsten, för 
att inga frågetecken senare ska uppkomma. 

Denna princip 
bygger på mer 

ansvar från båda 
parter. 
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Bekräfta 
behovet hos 

kunden. 

Visa på 
livslängd med 
bemannnigs-

konceptet. 

Gemensamt 
ansvar över 
processen.

FÖRTROENDE

Ett av 
grundbehoven.

Den sista och femte principen bygger på förtroende, 
eftersom förtroende mellan skolan och Clockwork är en 
viktig byggsten för relationen. Skolan nämner i intervjuerna 
att det handlar om en ansvarsfråga att rekrytera, därför är 
det viktigt att det är ett gemensamt ansvar under processen. 

Skolan ska ha insikt i vad som händer i processen. 
Clockwork ska även visa på livslängden med tjänsten, visa 
varför skolan ska fortsätta använda Clockwork. Det som 
också är viktigt i denna princip är att Clockwork bekräftar 
grundbehovet hos skolan, nämligen att tillsätta kompetent 
personal.

Viktigt med det 
gemensamma 

ansvaret. 
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Framsidan på 
manualen.

Utifrån designprinciperna som mitt slutgiltiga koncept 
resulterade i, skapade jag en manual, se figur 20-
25, för att konkretisera designprinciperna. Manualen 
är ett verktyg för Clockwork att visa förändringen i 
lärarbemanningsprocessen mer konkret och en plattform 
att börja bygga på. Så manualen är inte en lösning som 
enbart ska prata för riktlinjerna, det är en ny start för ett 
nytt koncept. Fortsättningen går att bygga vidare på utifrån 
designprinciperna. 

Denna manual är skapad till alla tre parter. Det är meningen 
att Clockwork internt ska kunna använda sig av manualen 
för att få tydligare riktlinjer att gå efter. Den är även till 
för skolor och lärare (kandidaten), för att få en större 
förståelse för vilka Clockwork skolbemanning egentligen 
är. Grundtanken med denna manual är att den ska vara 
tydlig i sitt utförande. Den visar hur processen går till vid 
bemanning  

LÄRARE

Figur 20: Framsida

4.7 Manualen - en uppstart
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En beskrivning av vilka Clockwork är som företag 
och vad Clockwork skolbemanning gör och 

bidrar med. 

29.

Clockwork kännetecknas av ett högt personligt 
engagemang på alla nivåer. Vår affärsidé är att hjälpa 
företag med deras kompetensförsörjning, genom att 
hyra ut medarbetare eller bistå med professionella 
rekryteringsprocesser. 

Clockwork skolbemanning är till för dig som vill 
arbeta i skolans värld, från förskola till vuxenutbildning. 
Vi bistår med bemanning och rekrytering av lärare 
och annan skolpersonal. Ambitionen är att fylla 
personalbehovet utan att skolorna själva ska behöva 
ägna timmar åt administrativt arbete. Vidare vill 
vi komplettera den befintliga personalen med allt 
från elevhälsa, resurspedagoger till rektorstöd och 
handledning vid komplexa elevärenden. Allt för att du 
och dina kollegor ska få mer tid till det som är viktigt – 
att vara elevernas främsta resurs för lärande.

OM OSS
Clockwork 
skolbemanning är 
ett auktoriserat och 
kvalitetscertifierat 
företag med 
kollektivavtal för 
lärare och annan 
skolpersonal. 

Vi som arbetar 
på Clockwork 
skolbemanning har 
alla en bakgrund 
som lärare och 
rektor.

Figur 21: Om Clockwork



Manualen visar skolans 
roll i det nya konceptet.

Eleverna behöver 
engagerade lärare som 

är på plats.

Vi har den
 läraren.

Visar på vilken fördel Clockwork gör för båda 
pareter och att det finns en part som inte får 

glömmas bort, eleverna. 

30.

Skolbemanning finns till 
för er rektorer som jobbar 
på privata och kommunala 
skolor, från förskola till 
vuxenutbildning. Ni har 
ett personalbehov till er 
verksamhet och vi har 
resurserna. Ni ställer 
krav på behörighet 
och kompetens och 
vi levererar utifrån 
det, bemanning eller 
rekrytering. 

FÖR ER

Figur 22: Om skolan



Ett av grundbehoven som behövde mötas upp 
var tydlighet, för att ge transparens i Clockwork 

skolbemanning och deras process. Denna manual 
visar tydligt hur det går till vid bemanning. Vad det 

innebär för alla inblandade parter. 

Du är den 
läraren eleverna 

behöver.

Manualen visar lärarens/
lärarstudentens 

roll i det nya konceptet.

31.

Skolbemanning finns till 
för dig som är lärare 
med lärarlegitimition eller 
är lärarstudent. Vi hjälper 
er till arbete och vid 
anställning blir ni en del 
av Clockwork. Vi erbjuder 
kvalificerad handledning 
och stöd under arbetets 
gång. 

Lärare/lärarstudent
söker arbete. 

Clockwork får 
ett uppdrag 
av skolan.   

Clockwork intervjuar
lärare/lärarstudent. 

Skolan informerar  
personalen om planerad 

bemanning från Clockwork.

VÅR PROCESS

Figur 23: Om lärare och process



32.

Skolan intervjuar 
lärare/lärarstudenter.

Clockwork skriver avtal med skolan. 
Vid en rekrytering anställer skolan 

läraren/lärarstudenten.

Lärare/lärarstudenter
presenteras för skolan.

Lärare/lärarstudent 
blir anställd av 

Clockwork.

Läraren/lärarstudenten 
påbörjar arbetet på 

skolan.

Läraren/lärarstudenten 
är en Clockworker och 
en del av Clockwork. 
Samtidigt som skolan 
erbjuder arbetet och 

arbetsplatsen.   

Figur 24: Fortsättning process



Kontaktuppgifter till 
samtliga på Clockwork 

skolbemanning.
33.

VI ÄR
Fred Hussein 
Affärsområdeschef
0733-51 27 27
fred.hussein@clwork.se

Pernilla Hindsberg
Konsultchef
0733-51 27 33
pernilla.hindsberg@clwork.se

Pawel Hedberg
Kandidatansvarig
0733-51 27 32
pawel.hedberg@clwork.se

www.clockworkpersonal.se

facebook.com/skolbemanning

facebook.com/groups/rektorer

Addresser till olika sociala medier 
samt hemsida. Även 

ISO- certificering
 och auktorisering. 

Figur 25: Kontaktuppgifter



Storyboarden, se figur 26, visar hur scenariot förändras 
med manualen. Den visar hur förändrat scenariot blir 
vid tillämpning av designprinciperna. Redan vid första 
mötet ska Clockwork skolbemanning uppmana skolan att 
informera sin personal om eventuell bemanning. Clockwork 
ska även ha ett personligt möte med en ny skola och 
där visa manualen för att skapa förståelse mellan de två 
parterna. Manualen skapar transparens och visar öppet 
hur bemanningsprocessen går till. Den ger även utrymme 
för diskussion när skolan får mer insikt i hur Clockwork 
skobemanning arbetar. Clockwork bygger redan från början 
upp värdet i tjänsten och visar på varför skolan ska använda 
just deras tjänst. 

Vid ett senare skede i storyboarden träffar Clockwork 
skolbemanning kandidaten för en första intervju. Där visar 
Clockwork upp manualen och visar även en powerpoint 
med ett förtydligande kring designprinciperna. Detta för att 
inkludera kandidaten tidigt i processen. 

När processen har gått så långt att det är dags för offert 
och anställningsavtal ska inga nya frågor tillkomma. Alla 
eventuella frågor ska ha behandlats tidigare i processen. 

Konsulten påbörjar sedan sitt arbete ute på skolan. 
Konsulten är en del av Clockwork skolbemanning och 
därför en Clockworker. Detta skapar tillhörighet gentemot 

Clockwork skolbemanning och lämnar inte konsulten 
mittemellan två parter. Skolan tar även sitt ansvar som 
distributör av arbetsplatsen och arbetsuppgifter och skapar 
en trygghet för konsulten att verka på sitt arbete. Eftersom 
skolan redan tidigt i processen informerat sin personal 
om eventuell bemanning och även gett ut manualen till 
personalen, finns ingen oförståelse från kollegiet kring 
bemanningskonceptet.

4.8 Storyboard - morgondagens utveckling
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CV
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SKICKAR 
IN CV.

SEARCHAR
 KANDIDAT.

. .

CV

!
CV

?
!
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SKOLA

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Vid första kontakt med 
skolan ska Clockwork 

skolbemanning uppmana 
skolan att meddela sin 

personal om ev. bemanning.

Clockwork skolbemanning 
har ett möte med 

rektorn för att bygga 
gemensamt ansvar kring 

bemanningprocssen. 

Dessa delar i processen är 
desamma som i tidigare 

process. 

Clockwork skolbemanning 
träffar kandidaten för 
en intervju. Clockwork 
informarerar även om 

hur processen går till och 
lämnar över manual. 

Vid offert och 
anställingsavtal finns inga 
frågetecken från varken 

rektor eller kandidat.

Dessa delar i processen är 
detsamma som i tidigare 

process. 

Konsulten är en del av 
Clockwork skolbemanning 
men har även tryggheten 

från skolan. 

Figur 26: Morgondagens process35.



5. SLUTSATS
Allt började med två frågeställningar inför detta projekt. 
Vilka behov är inte tillgodosedda i den befintliga 
lärarbemanningsprocessen? och
Vilka förändringar behövs för att skapa förbättring för alla 
inblandade parter?

Grundbehoven visade sig vara tydlighet, medvetenhet, 
förtroende och tillhörighet. Dessa förtydligas alla med 
hjälp av insikter. Insikterna tryckte på det som behövde 
utvecklas för både skola och kandidat. Största fokus ligger 
på resultatet av processen, eftereffekten som processen 
skapade. Så det som behövde utvecklas i processen 
var främst tydligheten från Clockwork skolbemanning 
gentemot skolan och kandidaten. Effekten ska inte bli att 
varken skolan eller kandidaten vill använda sig av tjänsten i 
fortsättningen, tjänsten ska skapa positiva associationer och 
positiva effekter för alla inblandade och i slutändan även 
högkvalitativ undervisning och lärande.

Slutkonceptet som är uppbyggt av designprinciper 
svarar upp mot insikterna, som kommer från intervju och 
observation. Behoven som är grunden för alla principer 
ska besvara alla tidigare frågetecken som uppstod kring 
tjänsten. 

Utifrån principerna skapade jag en manual som visar hur 
principerna kan användas mer konkret, manualen är inte 

någon slutgiltig konceptlösning utan ett förslag på hur 
tillämpning av principerna kan se ut. 

Manualen är till för alla tre parter: Clockwork 
skolbemanning, skolan och kandidaten. Den ska skapa 
transparens gentemot Clockwork så att det tydligt går att 
se hur processen går till. Clockwork skolbemanning arbetar 
snabbt och effektivt men ibland på bekostnad att viss 
information glöms bort. Manualen svarar upp på det mest 
grundliga med tjänsten, vad alla tre parter får ut av tjänsten 
och viktigast hur tjänsten går till. Den ger Clockwork 
skolbemanning möjlighet att vara tydligare gentemot skola 
och kandidat, på ett kort och informativt sätt. 

Framtida arbete med detta projekt skulle vara att 
implementera designprinciperna i den nuvarande processen. 
I detta ingår att konkret skapa lösningar utifrån principerna, 
precis så som manualen beskriver, för att testa processen 
i skarpt läge. Detta kan ge ytterligare information kring 
hur Clockworks lärarbemanningsprocess och framtagna 
designprinciper ytterligare kan förbättras. 
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38.

BILAGOR

Intervjufrågor
 
Vad har ni för behov som skola av ett bemanningsföretag? (kund)

Vad har du gjort innan? Bakgrund? (kandidat/konsult)

Målsättning med att jobba inom skolan? Framtid? Varför lärare? 
(Kandidat/konsult)

Hur kom du i kontakt med Clockwork? (Kund + kandidat/konsult)

Vad låg till grund till att du sökte efter en tjänst? (Kandidat/
konsult)

Har du arbetat med något annat bemanningsföretag tidigare? 
(Kund+ kandidat/konsult)

Kan du förklara själva processen från din första kontakt med 
Clockwork tills där du är idag? (Kund + kandidat/konsult)

Hur har du upplevt Clockwork som företag/arbetsgivare? (Kund + 
kandidat/konsult)

Själva bemanningskonceptet, hur upplever du det? ’(Kund + 
kandiat/konsult)

Hur är klimatet ut på skolorna? (Kund + kandidat/konsult)

Om vikarie (till kund):

Hur går det till när en vikarie behövs?

Hur tas vikarie emot?  

Hur är det planerat för vikarierna? 

Vid intervjuer där den intervjuade inte har kon-
takt med bemanningsföretag (kund)

Hur ser personalsituationen ut idag? 
 
Hur ska en lärare vara enligt dig?

Har ni någon kunskap/erfarenhet om bemanningsföretag sen in-
nan?

Vikarier, hur fungerar det?

Finns det vissa tjänster som är svårare att tillsätta än andra?

Hur ser en rekryteringsprocess idag ut? Vem gör vad? Tidsperiod?

Bilaga 1


