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Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera strategiska aspekter ett företag bör 

beakta när de använder sig av inhyrd personal som en permanent del av sin långsiktiga 

personalstrategi.  

Metod: En kvalitativ studie med abduktiv ansats har genomförts. Semistrukturerade 

intervjuer har legat till grund för insamlandet av det empiriska materialet. 

Teoretiska perspektiv: Studiens teoriavsnitt består av tre delar. Den första delen behandlar 

användandet av inhyrd personal samt strategisk bemanning. Den andra delen handlar om 

organisationskultur och de kulturella aspekter vi ansett vara relevanta för studien. De 

kulturella aspekterna är: subkultur, identitet, lojalitet och motivation. Avslutningsvis har vi 

använt oss av teorier kring organisatoriskt lärande och humankapital. 

Empiri: Studieobjektet är de strategiska aspekter som är värda att beakta för ett företag som 

använder sig av strategisk bemanning. Intervjuer har genomförts med representanter från 

olika bemanningsföretag, anställda på Axis Communications AB samt inhyrd personal. 

Resultat: Vi har i vår studie visat att utvecklingen inom användandet av inhyrd personal går 

mot att företag använder inhyrd personal som en medveten strategi för att lösa sina långsiktiga 

personalbehov. Strategisk bemanning erbjuder företag en flexibel personalstyrka som kan 

anpassas efter behov. Användandet av strategisk bemanning påverkar flera 

organisationskulturella aspekter som subkultur, identitet, lojalitet och motivation. Det är 

viktigt att inhyrande företag tar hänsyn till dessa aspekter för att användandet av strategisk 

bemanning ska fungera så bra som möjligt. Det vi kunnat konstatera är att användandet av 

strategisk bemanning kan påverka ett företags långsiktiga konkurrenskraft. Vi har visat att 

företag som använder sig av strategisk bemanning behöver tillvarata den inhyrda personalens 

kompetens för att kunna utveckla sin organisation. Vi har även förklarat att vi ser en möjlighet 

för de företag som kan kombinera användandet av inhyrd personal med långsiktig utveckling 

att nå stora konkurrensfördelar. Genom att påvisa hur företag bör förhålla sig till sin inhyrda 

personal tror vi att företag kommer att kunna använda sig av strategisk bemanning på ett 

bättre sätt än tidigare. 
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Title: Strategic staffing – Temporary workers as a long-term staffing solution  
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Course: FEKP01, Degree Project Master Level, Business administration, 15 ECTS  

Authors: Martin Johansson, Jonas Pålsson, André Sikland  
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Purpose: The purpose of this thesis is to elucidate and analyze strategic aspects a company 

should take into account when making use of temporary workers as a permanent part of their 

long-term strategy. 

Methodology: The study has been conducted through a qualitative case study with an 

abductive approach. Interviews of a semi-structural characteristic have been conducted in 

order to gather our empirical material. 

Theoretical perspectives: The theory section consists of three parts. The first part deals with 

the use of temporary workers and strategic staffing. The second part deals with organizational 

culture and the cultural aspects we consider to be relevant to the study. The cultural aspects 

are subculture, identity, loyalty and motivation. Finally we have used theories of 

organizational learning and human capital.  

Empirical foundation: The studied object is the strategic aspects worthy of consideration for 

a company using strategic staffing. Interviews were made with representatives from various 

temporary work agencies, employees on Axis Communications AB, and temporary workers. 

Conclusions: In our study we have shown that companies use temporary workers as a 

deliberate and long-term strategy to solve their staffing needs. Strategic staffing offers 

companies a highly mobile workforce that can be adapted to the company’s needs. The use of 

strategic staffing affects several aspects of organizational culture such as subculture, identity, 

loyalty and motivation. It is important that a company takes these aspects into account to 

make the use of strategic staffing function as good as possible. We have found that the use of 

strategic staffing can affect a company’s long term competitiveness. Our study has shown that 

companies who use strategic staffing needs to utilize the competence amongst temporary 

workers in order to develop their organization. We have also explained that we see an 

opportunity for companies to combine temporary workers with long-term organizational 

development to achieve a competitive advantage. By demonstrating how companies ought to 

use its temporary workers, we believe that companies will be able to use strategic staffing 

better than before. 
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Förord  
 

 

Detta examensarbete har genomförts på Ekonomihögskolan i Lund.  

 

Härmed vill vi tacka de personer som varit till stöd och hjälp vid genomförandet av denna 

uppsats. Vi vill tacka representanterna för de bemanningsföretag som ställde upp och lät sig 

bli intervjuade. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till anställda och inhyrda konsulter på Axis 

Communications AB som ställt upp på intervjuer och varit en ovärderlig hjälp för skrivandet 

av denna uppsats.  

 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare Jan-Inge Lind som varit ett stöd under arbetets gång.  

 

 

Lund, Maj 2010  

André, Jonas och Martin  
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1. Inledning 
 

På dagens moderna och globaliserade världsmarknad är konkurrensen om marknadsandelar 

och marknadsutrymme stenhård. Förändringar sker i en allt snabbare takt och denna 

utveckling ställer stora krav på dagens organisationer. För att möta dessa krav behöver 

organisationer kunna anpassa sig till förändringar på marknaden. Ett sätt för organisationer att 

göra detta är genom att använda sig av en flexibel personalstyrka som kan justeras efter 

behov. Att kunna anpassa sin personalstyrka kan vara en avgörande faktor för om en 

organisation ska kunna möta förändringar på marknaden och därmed vara konkurrenskraftig.  

 

För att kunna anpassa sin personalstyrka efterfrågar företag i allt större utsträckning en mer 

flexibel arbetskraft (Jönsson, 091119). Möjligheten att anpassa sin personalstyrka för att 

uppnå flexibilitet försvåras till viss del av det relativt starka anställningsskyddet som finns i 

Sverige (Westregård, 100528). Ett starkt anställningsskydd har varit en bidragande orsak till 

att bemanningsbranschen blivit ett attraktivt alternativ eftersom de snabbt kan förse företag 

med den personal de behöver (Ivarsson, 091119). Företag kan vända sig till 

bemanningsföretag av många olika anledningar. De klassiska anledningarna har varit att hyra 

in personal för att kunna möta toppar i efterfrågan samt täcka upp vid tillfällig frånvaro 

(Houseman, 2001). Utvecklingen inom bemanningsbranschen visar sedan en tid tillbaka på en 

trend där fler och fler företag hyr in personal av andra anledningar än de klassiska. Det finns 

en rad förklaringar till denna utveckling men en drivande faktor är att företag genom att hyra 

in personal även kan hantera ett minskat personalbehov. Genom att ständigt ha en del av 

personalstyrkan inhyrd kan företag snabbt och enkelt minska sin personalstyrka. På detta sätt 

används inhyrd personal som en permanent del av personalstyrkan. (Jönsson, 091119) Om en 

betydande andel av ett företags personalstyrka utgörs av inhyrd personal blir användningen av 

inhyrd personal i större utsträckning än tidigare en del av ett företags långsiktiga 

personalstrategi. Denna långsiktiga personalstrategi brukar benämnas strategisk bemanning. 

(Vidal & Tigges, 2009) 

 

Trenden med att hyra in personal från bemanningsföretag är mer aktuell än någonsin. 

Uthyrningen av personal är ständigt ökande och fler och fler företag verkar se fördelar med att 

hyra in arbetskraft från bemanningsföretag (Ivarsson, 091119). Att använda sig av en stor 

andel inhyrd personal i sin verksamhet är en trend som har aktualiserats i media den senaste 
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tiden. Flera fackförbund motsätter sig utvecklingen mot att företag hyr in personal som en 

långsiktig personallösning och bemanningsfrågan har varit högaktuell i årets avtalsrörelse 

(www.dn.se, a). Fackförbundens engagemang i bemanningsfrågan illustreras av följande citat: 

 

”Det kan vara bra att hyra in personal för att lösa korttidsfrånvaro och 

parera tillfälliga produktionstoppar. Men det är inte så 

bemanningsföretagen används. Vi ser att fler och fler företag hyr in 

anställda under långa perioder, som en permanent lösning.” 

 – Christer Persson, chef för IF Metalls förhandlingsenhet, (www.dn.se, b) 

 

Trenden mot att använda inhyrd personal som en del av sin långsiktiga personalstrategi är ett 

relativt nytt fenomen i Sverige (Berg, 091116).  För att kunna maximera nyttan med strategisk 

bemanning tror vi att det finns flera viktiga aspekter för ett företag att ta hänsyn till. 

Aspekterna som ett företag bör överväga är många och varierande eftersom strategisk 

bemanning förändrar personalsammansättningen på ett sätt som gör att hela organisationen 

påverkas. En av de aspekter som påverkas av användningen av inhyrd personal är 

organisationskulturen inom ett företag. Organisationskultur är en övergripande aspekt som 

påverkar och påverkas av det mesta som sker inom ett företag. För att ett företag ska kunna 

använda sig av strategisk bemanning på ett framgångsrikt sätt menar vi att de måste arbeta 

med kulturaspekter som subkultur, identitet, lojalitet, och motivation. 

 

Användandet av strategisk bemanning kan bidra till en ökad flexibilitet hos ett inhyrande 

företag (Berg, 091116). Om en organisation har en flexibel personalstyrka anser vi att det 

finns en risk att långsiktigheten och utvecklandet av organisationen blir lidande. Detta kan 

vara viktigt att betänka då långsiktig organisatorisk utveckling enligt Alvesson och 

Sveningsson (2007) samt Porter (1996) är en förutsättning för att organisationer ska kunna 

vara konkurrenskraftiga. Vi anser att det är en stor utmaning för företag att kombinera 

organisatorisk utveckling med användandet av strategisk bemanning. För att klara denna 

utmaning tror vi det blir viktigt för företag att tillvarata den inhyrda personalens kompetenser 

och erfarenheter. 

 

Det har bedrivits relativt mycket forskning kring bemanningsföretag och användandet av 

inhyrd personal. Forskningen har i huvudsak fokuserat på generella för- och nackdelar med 

användandet av inhyrd personal. Det vi anser saknas i forskningen och där vi känner att vi kan 
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lämna ett teoretiskt bidrag är kring utvecklingen mot strategisk bemanning i Sverige. Vi vill 

med denna uppsats belysa vad företag som använder sig av inhyrd personal bör beakta. Detta 

försöker vi tydliggöra genom att återge för hur Axis Communications AB använder sig av 

strategisk bemanning på sin svenska produktionsenhet. För att få en bättre förståelse för hur 

bemanningsbranschen fungerar har vi genomfört en rad intervjuer med konsulter och 

representanter för olika bemanningsföretag.  

 

I vår analys kommer vi att utgå från teorier kring användandet av inhyrd personal, teorier om 

organisationskultur, humankapital samt lärande. 

 

Utifrån de områden där vi känner att vi kan bidra till ökad teoretisk kunskap har vi formulerat 

följande problemfråga: Vilka företagsstrategiska fördelar och nackdelar kommer med 

användandet av strategisk bemanning? 

 

1.1 Syfte 

 

Att belysa och analysera strategiska aspekter ett företag bör beakta när de använder sig av 

inhyrd personal som en permanent del av sin långsiktiga personalstrategi. 
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1.2 Disposition  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar hur vi valt att disponera vår uppsats. Efter vår inledning följer en presentation av 

den metodologiska ansats vi använt oss av. Därefter kommer vi att presentera de teorier som 

ligger till grund för vår studie. Efter vårt teoriavsnitt följer vår empiri- och analysdel. Arbetet 

avslutas med att vi för en diskussion kring den analys vi har gjort och de slutsatser vi kan dra 

av studien. 

 

Metod 

Teori 

Empiri/analys 

Avslutande 

diskussion 

Figur 1. 
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2. Metod 

 ____________________________________________________________________________  

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått till väga för att utreda uppsatsens syfte. Inledningsvis 

presenteras uppsatsens studieobjekt samt en övergripande sammanfattning av hur vi 

metodologiskt tagit oss an utredningen. Därefter kommer vi stegvis att förklara vilken 

förhållningsansats, vilka metodval samt vilken utredningsstrategi vi använt oss av. Vi kommer 

sedan att beskriva hur datainsamlingen gick till. Avslutningsvis resonerar vi kring huruvida 

resultatet av vår studie är pålitligt samt vilken generaliserbarhet vår studie har. Kapitlet 

igenom kommer vi att resonera kring hur sättet vi genomfört utredningen påverkat uppsatsens 

resultat. 

 ____________________________________________________________________________  

 

2.1 Val av studieobjekt och sammanfattning 

 

Vårt studieobjekt är de strategiska aspekter som är värda att beakta för ett företag som 

använder sig av strategisk bemanning. För att utreda detta har vi genomfört en kvalitativ 

studie där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlingen av vår empiri. Vi 

eftersträvade ett helhetsperspektiv av bemanningsbranschen och ansåg det därför vara 

nödvändigt att intervjua representanter från flera olika bemanningsföretag. För att få 

förståelse för hur användandet av strategisk bemanning kan gå till har vi genomfört intervjuer 

på flera olika nivåer på Axis Communications AB (Axis). Vi genomförde intervjuer med 

bemanningsföretag och personal på Axis för att få en så korrekt bild av strategisk bemanning 

som möjligt. Detta gjorde att vi kunde väga uttalanden från kontrasterande parter mot 

varandra. 

 

2.2 Koppling mellan teori och empiri – en abduktiv ansats 

 

I vår studie vi har använt oss av en abduktivt ansats. Det innebar att teoridelen omformades 

och anpassades allteftersom det empiriska materialet samlades in. Vi har alternerat mellan 

teori och empiri i takt med att teorin och empiri tolkats och omtolkats av varandra. Fördelen 

med en abduktiv ansats är att kompletterande teorier kan läggas till och användas i takt med 

att nya problemområden växer fram (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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2.3 En kvalitativ utredningsstrategi 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie eftersom vi eftersträvat en djup förståelse för vårt 

studieobjekt. Vi beslutade oss för att använda en kvalitativ utredningsstrategi för att kunna 

analysera och angripa studieobjektet från flera olika perspektiv. Kvalitativa studier gör det 

möjligt att samla in empiriska data från flera olika källor vilket innebär att materialet blir 

omfattande och utgör därför ett bra underlag för att utförligt kunna beskriva vad som studerats 

(Merriam, 1998; Yin, 2008). Det var därför vår bedömning att ett insamlande av 

kvalitativdata skulle ge oss bäst möjlighet att få tillräcklig förståelse för området. Inför 

skrivandet av denna uppsats ville vi inte vara uppbundna av några fasta frågeformulär som en 

kvantitativ metod hade inneburit. Vi insåg på förhand att studiens problemområde kunde 

hamna i ett annat fokus under arbetets gång i takt med att vår förståelse och kunskap för 

ämnet skulle öka. En kvalitativ utredningsstrategi gör det möjligt att använda insamlat 

material även när fokus för studien ändras (Jacobsen, 2002). Vidare ansåg vi att resultaten 

från vårt studieobjekt bäst skulle kunna återges i deskriptiv form. Den deskriptiva formen av 

vår studie innebär att resultatet presenteras i ord snarare än i siffror. Det är därför viktigt att 

komma ihåg att studiens resultat är en produkt av våra tolkningar och inte några direkta 

sanningar. Kvalitativa studier är en tolkning i kontext; empiriska variabler kan inte skiljas från 

sammanhanget de är hämtade ur (Ibid.). Det kan därför vara svårt att dra generella slutsatser 

för hur väl resultatet från vår studie passar in i en annan situation. Vår studie behandlade 

dessutom en situation på ett företag under förändring, vilket gör studien unik. Detta begränsar 

möjligheten att återskapa resultatet och därmed möjligheten att testa giltigheten i vår studie. 

 

2.4 Datainsamling 

 

Vi lät intervjuer ligga till grund för insamlingen av våra empiriska data. I detta avsnitt 

kommer vi att beskriva vilka vi intervjuat samt hur intervjuerna var strukturerade. Vi avser 

även att återge för hur urvalet av respondenter gick till och hur strukturen av intervjuerna 

påverkat resultatet i vår studie. Sedan kommer vi att i ett avsnitt för sig beskriva hur 

intervjuerna gick till eftersom vi anser att samspelet mellan intervjuare och respondent är en 

viktig faktor att reflektera över. 

 

Under vår studie genomförde vi totalt tio intervjuer (se bilaga 1). De fyra inledande 

intervjuerna var med representanter för bemanningsföretag. Vi såg det som mest praktiskt att 
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intervjua dem först eftersom vi ansåg att deras kunskaper skulle ge oss en bra inblick i hur 

bemanningsbranschen fungerar. Vidare ansåg vi att representanterna för bemanningsföretagen 

borde kunna ge oss en god förståelse för varför inhyrd personal efterfrågas. De representanter 

för bemanningsföretag som vi intervjuade representerade följande företag: Manpower, 

Proffice samt ett medelstort svenskt bemanningsföretag som har bett om att få vara anonymt. 

För att utöka vår förståelse för hur strategisk bemanning används i praktiken ville vi komma i 

kontakt med ett företag som använder sig av inhyrd personal som en medveten långsiktig 

personallösning. Det var emellertid svårt att få företag att ställa upp på intervjuer då 

användandet av bemanningsföretag blivit en känslig fråga. Detta begränsade oss och våra 

möjligheter att komma i kontakt med företag som har en stor andel inhyrd personal. Att 

frågan var känslig gjordes också tydligt av att ett bemanningsföretag inte ville figurera med 

sitt namn i uppsatsen. Av de företag vi kontaktade var Axis Communications AB i Lund det 

företag som ställde upp. Att frågan kring användandet av inhyrd personal är känslig kan ha 

påverkat vår utredning. Det är möjligt att de vi intervjuat påverkats av den mediala 

uppmärksamhet som riktats mot frågan och därmed varit försiktiga i sina uttalanden när vi 

intervjuade dem. 

 

Vår inledande intervju på Axis var med chefen för deras produktionsenhet. Denna intervju 

genomfördes för att vi skulle få en inblick i hur Axis arbetar med strategisk bemanning. 

Därefter genomfördes intervjuer med två konsulter verksamma inom Axis, på detta sätt fick vi 

förståelse för hur konsulterna upplevde sina relationer till bemanningsföretaget och det 

inhyrande företaget. Vi intervjuade en HR-specialist på Axis för att få en bild av hur man på 

Axis huvudkontor ser på strategisk bemanning och personalrelaterade frågor. En intervju 

genomfördes med en fast anställd produktionsmedarbetare på Axis som tidigare var inhyrd 

konsult på företaget. Denna medarbetares erfarenheter gjorde att vi fick en djupare förståelse 

för skillnaderna och likheterna mellan rollerna som fast anställd och att vara inhyrd konsult. 

Då vi genomfört intervjuer på flera olika nivåer inom Axis har vi utvecklat en förståelse för 

hur strategisk bemanning används på företaget.  

 

Under arbetets gång insåg vi att ett företags framtida möjligheter att använda sig av inhyrd 

personal till stor del påverkas av svensk arbetsrätt. Därför intervjuade vi en universitetslektor 

på institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet. Denna intervju gav oss ökad förståelse 

för de lagar och regler som omgärdar den svenska arbetsmarknaden. 
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Alla intervjuer som genomfördes var av semistrukturerad karaktär. De var strukturerade på ett 

sätt som gjorde att vi kunde styra samtalet inom ramen för de ämnesområden vi var 

intresserade av. Genom att vi inte var bundna av fasta frågor gavs varje respondent utrymme 

att med egna ord berätta för oss om sina tankar och funderingar. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att det går att föra en öppen diskussion och därmed fånga respektive 

respondents unika tolkning (Saunders et al., 2007). Öppna diskussioner under intervjusamtal 

gör det möjligt att komma åt intressant information som på förhand inte kan förutses (Bryman 

& Bell, 2003; Yin, 2008). 

 

De ämnen som diskuterades under intervjuerna skiljde sig åt beroende på vem vi intervjuade. 

Ämnena förändrades under arbetets gång i takt med att vår kunskap om strategisk bemanning 

utvecklades. Vad som diskuterats under varje intervju är alltså inget vi kan återge i detalj och 

därmed är möjligheten att återskapa vår studie begränsad.  

 

2.4.1 Intervjuer som insamlingsmetod 
 

Detta avsnitt syftar till att förklara hur och under vilka förhållanden våra intervjuer 

genomförts. Vi anser att detta är viktigt eftersom interaktionen med varje enskild respondent 

utgör en faktor som påverkar en studies resultat. Vi kommer även att beskriva hur vi 

behandlade och bearbetade den information vi fick fram under våra intervjuer. Detta gör vi 

eftersom bearbetning av information är ett moment som påverkar en uppsats resultat. Genom 

att kritiskt granska genomförandet av våra intervjuer hoppas vi kunna belysa såväl eventuella 

brister som förtjänster i vår studie.  

 

Våra intervjuer genomfördes med en respondent åt gången och vi satt alla med under varje 

intervjutillfälle. Vi valde att alla sitta med under intervjuerna för att på detta sätt öka 

chanserna för att vi skulle uppfatta detaljer under samtalen. Intervjuförfarandet gjorde det 

möjligt för oss att komma med input och följdfrågor kring de ämnen som diskuterades under 

intervjuerna. Vi tror oss därmed ha fångat flera intressanta ämnen som vi annars hade kunnat 

gå miste om. Det finns emellertid risker med att vara i ett numerärt övertag gentemot 

respondenten. Redan innan intervjun kan respondenten uppleva sig vara i ett underläge 

eftersom det är vi som intervjuare som har informationen och möjligheten att styra samtalet. 

Det råder därmed en slags informationsasymmetri som kan riskera att skapa en förhörskänsla 

under intervjun. Ett numerärt övertag förstärker den rådande maktobalansen och riskerar 
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därmed att få respondenten att känna sig obekväm och inte tala obehindrat (Christensen et al., 

2001). Trots nackdelarna med att vara tre intervjuare bedömde vi att de positiva aspekterna 

vägde över. Vi upplevde dessutom att diskussionerna vi förde med varandra efter varje 

intervjutillfälle blev givande när alla kunde ge sin syn på samtalet.  

 

Under samtliga intervjuer, förutom en, spelades samtalen in och respondenterna informerades 

alltid om detta på förhand. Anledningen till att den ena intervjun inte spelades in var att 

respondenten inte gav sitt samtycke till detta. Vid de tillfällen då intervjuerna spelades in 

påverkades samtalen på olika sätt. Inspelningarna innebar att vi kunde hålla en aktiv 

diskussion och ägna respondenterna större fokus. Genom att inte anteckna under samtalen 

kunde vi fokusera på personen i sig och därmed få till stånd ett mer levande samtal. Samtidigt 

kan det inte uteslutas att respondenterna i vissa lägen höll inne med information eftersom de 

visste om att samtalet spelades in. Det inspelade materialet transkriberades därefter för att 

göra det insamlade intervjumaterialet överblickbart. Vid en transkribering går information till 

viss del förlorad eftersom tonläge och kroppsspråk inte går att fånga på ett fullgott sätt. 

 

Interaktionen mellan intervjuare och respondent är en företeelse som kräver försiktighet 

eftersom den information som framkommer under en intervju påverkas av flera faktorer. 

Bägge parters fördomar, förutfattade meningar och attityder färgar upplevelsen av samtalet 

och därmed resultatet. (Merriam, 1998) Intervjupersoner upplever ofta att de behöver prestera 

inför den som intervjuar (Yin, 2008). Om så var fallet under våra intervjuer kan det tänkas att 

respondenten berättat om händelser som den förväntat sig att vi ville höra. Vi lät 

respondenterna själva välja tid och plats för intervjutillfället så att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt. Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut information kring de 

ämnesområden vi ville diskutera. Detta förfarande innebar att respondenterna till viss del 

kunde förbereda sig för intervjun. Genom att vidta dessa åtgärder tror vi att vi skapade goda 

förutsättningar för att genomföra givande intervjuer.  

 



 

 

15 

2.5 Undersökningens kvalitet 

 

För att resultatet av en studie ska vara relevant måste den vara genomförd på ett tillförlitligt 

sätt (Lundequist, 1995). Vi förklarade tidigare att vi använt oss av en kvalitativ ansats och att 

det är en situation på ett företag under förändring som studerats. Detta innebär att vår studie är 

svår att återskapa och därmed kan tillförlitligheten av resultaten vara svåra att testa. Dessa 

brister anser vi kan hänföras till kvalitativa studiers generella natur och är inget som kan 

knytas till utförandet av vår studie. 

 

Uppsatsämnets aktualitet och känslighet har påverkat studiens utförande och resultat. Ämnets 

känslighet har bidragit till att vissa av de vi intervjuat velat förbli anonyma i uppsatsen. Detta 

gör att det går att ifrågasätta delar av uppsatsens trovärdighet på ett sätt som inte skulle ha 

varit fallet om vi fått skriva ut personernas namn. Ett annat problem vi upplevde var 

svårigheter att komma i kontakt med företag som ville uttala sig angående strategisk 

bemanning. Detta gjorde att vi inte fick den bredd av respondenter som vi ursprungligen 

eftersträvade. Studiens generaliserbarhet begränsas därmed av att vi endast kom i kontakt med 

ett företag. Vi fick inte heller den djupa inblick i företaget som vi önskade eftersom flera av 

de personer som vi ville intervjua valde att avstå. Detta innebär att åsikter och tankar, unika 

för de personer vi kommit i kontakt med, kan få ett genomslag som inte representerar 

företagets officiella inställning. 

 

Läsaren bör komma ihåg att studien är baserad på endast ett företag och därmed är 

generaliserbarheten och överförbarheten begränsad. Vi anser att sättet som företaget i vår 

studie använder sig av inhyrd personal bara ska ses som ett exempel på hur strategisk 

bemanning kan användas. Situationen i vår studie är således inte representativ för alla 

situationer där strategisk bemanning används. Vi anser emellertid att många av de 

resonemang vi för i uppsatsen är viktiga att ha i åtanke för samtliga företag som använder sig 

av strategisk bemanning. De slutsatser vi kommer fram till måste anpassas till varje företags 

specifika kontext för att kunna vara applicerbara.  
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3. Teori 
 ____________________________________________________________________________  

Detta kapitel innehåller de teorier vi använt oss av för att utreda uppsatsens syfte samt en 

diskussion kring hur vi anser att teorierna relaterar till varandra. I kapitlets inledande del 

presenterar vi generella för- och nackdelar med användandet av inhyrd personal. Därefter 

förklarar vi begreppet strategisk bemanning och vad användandet kan innebära för ett 

företag. I kapitlet presenterar vi även teorier rörande organisationskultur, subkultur, 

identitet, lojalitet, motivation, lärande och humankapital. För att göra de olika teoridelarna 

överskådliga och visa hur vi anser att de hänger samman avslutas kapitlet med en teoretisk 

referensram. 

 ____________________________________________________________________________  

 

3.1  Användandet av inhyrd personal 

 

Detta avsnitt syftar till att ge en teoretisk bakgrund kring användandet av inhyrd personal. Vi 

kommer att redogöra för de traditionella för- och nackdelarna med att hyra in personal. 

Avsikten med detta är att försöka skapa en förståelse för bakgrunden till den klassiska 

användningen av inhyrd personal. Avsnittet avslutas med att vi presenterar tankar kring hur 

användningen av inhyrd personal utvecklas mot en långsiktig strategisk personallösning - 

strategisk bemanning. 

 

3.1.1 Fördelar 
 

Den traditionellt sett vanligaste anledningen till att företag hyrt in personal har varit för att 

kunna möta toppar i efterfrågan eller täcka upp vid tillfällig frånvaro (Houseman, 2001). 

 

Sverige har en av Europas mest trögrörliga arbetsmarknader (OECD, 2004). Trögrörliga 

arbetsmarknader har i amerikansk forskning visat sig gynna bemanningsbranschens tillväxt. 

Forskningen har visat att om anställningstryggheten stärks leder det till en ökad efterfrågan på 

inhyrd personal. (Autor, 2003) De svenska lagarna om anställningsskydd är utformade på ett 

sätt som gör att en anställd har ett förhållandevis starkt skydd mot uppsägning. Det starka 

anställningsskyddet innebär att företag tar en risk när de anställer personal. Risken kommer av  
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de svårigheter som kan uppkomma när ett företag vill göra sig av med någon anställd. Företag 

kan flytta över denna risk på bemanningsföretag genom att använda inhyrandet av personal 

som en slags provanställningsfunktion. (Andersson & Wadensjö, 2004) Det kan innebära en 

fördel för företaget om den inhyrde konsulten ser sitt uppdrag som en provanställning. 

Fördelen kommer av att individer som försöker etablera sig inom en organisation ofta visar ett 

stort engagemang och anstränger sig extra mycket. (McDonald & Makin, 2000) 

 

För att öka effektiviteten inom ett företag menar Porter (1996) att företag kan outsourca 

funktioner som inte direkt kan knytas till kärnverksamheten. Detta menar han beror på att 

företag har svårt att utföra alla aktiviteter lika effektivt som specialister på marknaden. 

Downey (1995) menar att företag kan vända sig till bemanningsföretag för att hyra in personal 

och på detta sätt få större möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Detta menar han beror 

på att resurser kan frigöras då hela eller delar av personalansvaret läggs på ett 

bemanningsföretag.  

 

3.1.2 Nackdelar 
 

Det finns aspekter kring användandet av inhyrd personal som kan innebära problem för ett 

företag. Företag som använder sig av inhyrd personal tenderar att ha en högre 

personalomsättning än företag som endast har fast anställd personal. En ökad 

personalomsättning kan bli ett problem eftersom kontinuiteten och samhörigheten inom 

företaget riskerar att minska. Om inhyrd personal inte känner någon samhörighet med 

företaget där de är verksamma kan detta leda till att problem uppstår. Problemen uppkommer 

av att engagemanget och ansvarskänslan gentemot det inhyrande företaget kan vara bristande. 

(Downey, 1995) Inhyrd personal tenderar att ha en högre sjukfrånvaro än fast anställd 

personal. Den högre sjukfrånvaron bland inhyrd personal beror generellt sätt på sämre 

arbetsmoral. (Koene & van Riemsdijk, 2005) Ovanstående problem blir särskilt tydliga om 

inhyrd personal utgör en stor andel av personalstyrkan (Ward et al., 2001). Studier visar att 

det regelbundet förekommer konflikter mellan fast anställd personal och inhyrd personal. Det 

finns också studier som visar att nästan var tredje inhyrd konsult anser sig ha en dålig relation 

med fast anställd personal på företaget de är verksamma inom. (Mitlacher, 2005) Att använda 

sig av inhyrd personal innebär generellt minskad kontroll och ett ökat beroende av 

utomstående aktörer, vilket kan öka företagsrisken (Downey, 1995) 



 

 

18 

3.1.3 Strategisk bemanning 
 

Strategisk bemanning skiljer sig från traditionellt användande av inhyrd personal. Tidigare 

använde sig arbetsgivare av inhyrd personal huvudsakligen för att kunna möta tillfälligt ökat 

personalbehov eller vid sjukfrånvaro (Houseman, 2001). Strategisk bemanning innebär att 

inhyrd personal används för att möta såväl toppar som dalar i personalbehovet. Genom att 

använda sig av strategisk bemanning har ett företag ständigt en andel av sin personalstyrka 

inhyrd från bemanningsföretag. Den inhyrda andelen personal justeras efter hur 

personalbehovet ser ut. När personalbehovet minskar kan företaget reducera den inhyrda 

personalen och behöver därmed inte säga upp sin fast anställda personal. Strategisk 

bemanning innebär således att inhyrd personal används som en del av ett företags långsiktiga 

personalstrategi. (Vidal & Tigges, 2009) 

 

Vi nämnde i inledningen till uppsatsen att flexibilitet har blivit en allt viktigare aspekt för 

organisationer att ta hänsyn till. Organisationer kan till viss del uppnå denna flexibilitet 

genom att använda sig av strategisk bemanning. Om ett företag, genom att använda sig av 

strategisk bemanning, får en rörlig och flexibel personalstyrka kan företagets konkurrenskraft 

stärkas. (Dreyer & Grönhaug, 2004)  

 

Att använda sig av inhyrd personal kostar mer per timme jämfört med att ha fast anställd 

personal, trots detta kan kostnadsfördelar uppstå. Kostnadsfördelarna kommer av att företag 

kan undvika att gå överbemannade. Företag behöver därmed endast betala ut lön när det finns 

arbete att utföra. Detta innebär att en del av de fasta personalkostnaderna omvandlas till 

rörliga kostnader som beror på arbetsbördan. (Håkansson & Isidorsson, 2004) 

Kostnadsfördelar kan dessutom uppnås då användningen av att inhyrd personal generellt 

innebär lägre administrativa kostnader (Gusan & Kleiner, 2000).  
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3.2 Organisationskultur 

 

För att uppnå en förståelse för hur organisationer och dess personal påverkas av olika faktorer 

är det viktigt att titta närmare på kulturen inom en organisation. Organisationskultur utgör 

grunden för de värderingar och attityder som finns inom ett företag. Dessa värderingar och 

attityder påverkar hur anställda identifierar sig med företaget och hur lojala de känner sig 

gentemot företaget. Organisationskultur påverkar också hur individer inom en organisation 

agerar i olika situationer. Detta innebär att organisationskultur är en viktig faktor att ta hänsyn 

till vid utformandet och genomförandet av en tilltänkt strategi. (Alvesson och Sveningsson, 

2008) 

 

Organisationskultur är en komplicerad företeelse som inte lätt kan beskrivas eller förklaras 

(Ibid.). Hofstede et al. (1990) menar att kultur har följande sju egenskaper: 

 

 Kultur handlar främst om värderingar, idéer och tankesätt. 

 Kultur är holistiskt och avser fenomen som inte kan inskränkas till enskilda individer. 

 Kultur växer fram och förmedlas genom vanor och traditioner. 

 Kultur är trögt och svårt att förändra eftersom människor tenderar att hålla fast vid 

gamla idéer och värderingar. 

 Kultur är ett socialt konstruerat fenomen, olika grupper har olika kulturer. 

 Kultur är mjukt, vagt och svårfångat, dess kvalitativa karaktär gör kultur svårt att mäta 

och klassificera. 

 Kultur beskrivs ofta i form av termer som ritualer, myter och symboler. 

 

Schein (2004) har utvecklat en modell som beskriver organisationskultur i tre delar: 

antaganden, värderingar/normer samt artefakter. Organisationskulturens kärna utgörs av de 

antaganden som styr hur individer i en organisation handlar och tänker. Nästa del består av de 

värderingar och normer som anger hur individer i organisationer bör och förväntas agera. Den 

tredje delen i modellen innefattar artefakter av olika slag. Artefakter utgörs av fysiska ting, 

verbala uttryck samt beteendemässiga yttringar som finns i en organisation. Alla delar i 

modellen hänger samman och påverkas av varandra. (Schein, 2004) 
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3.2.1 Subkulturer 

 

I en organisation uppstår ofta subkulturer hos olika grupperingar inom ramen för den 

övergripande organisationskulturen. Kultur bildas således inte bara som en helhet i 

organisationer utan också i mindre grupperingar, till exempel på avdelningar eller inom olika 

yrkeskategorier. (Bang 1994) 

Trice och Beyer (1993) menar att det finns tre förutsättningar som leder till att subkulturer 

bildas: nära kontakt, gemensamma erfarenheter och gemensamma personliga egenskaper.  

 

 Nära kontakt mellan människor är grundläggande för att en subkultur ska kunna 

bildas. Människor tenderar att utveckla gemensamma värderingar och känslor när de 

spenderar mycket tid tillsammans. 

  

 När individer samarbetar under en längre period kommer de att uppleva och hantera 

olika typer av problem. Detta skapar gemensamma erfarenheter inom gruppen, något 

som i sin tur leder till att de utvecklar gemensamma verklighetsuppfattningar. 

 

 Medlemmars gemensamma egenskaper spelar en viktig roll för skapandet av 

subkulturer. Liknande utbildning, ålder eller personliga värderingar skapar en 

samhörighetskänsla vilket återspeglas i en grupps normer och värderingar.  

 

Det finns enligt Alvesson och Sveningsson (2008) ständigt förutsättningar för att subkulturer 

ska uppstå och därmed finns det anledning att förhålla sig kritisk till uppfattningen om en 

enad organisationskultur. De menar att själva begreppet organisationskultur ofta syftar till en 

organisationslednings föreställningar snarare än den rådande kulturen. 

 

Utvecklingen av subkulturer i en organisation skapar ofta konflikter mellan olika 

grupperingar. Dessa konflikter riskerar att polarisera olika grupper och därmed försvåra 

möjligheten för organisationen att uppnå gemensamma mål. (Bang, 1994) 
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3.3 Identitet 

 

För att en organisation ska kunna utveckla en tydlig organisationskultur måste organisationens 

medlemmar identifiera sig med den (Alvesson & Sveningsson, 2008). Inhyrd personal kan ha 

svårt att identifiera sig med organisationen där de är inhyrda eftersom de är anställda av ett 

annat företag. Detta innebär att inhyrd personal kan känna ett ansvar mot både 

bemanningsföretaget och det inhyrande företaget. Identifieringsproblemen försvåras av att 

inhyrd personal ofta har begränsad insyn i den inhyrande organisationens verksamhet och att 

de anställs under kortare perioder. (Koene & van Riemsdijk, 2005) 

 

Ashforth och Mael (1989) lyfter fram fyra faktorer som bestämmer i vilken grad 

medlemmarna i en organisation identifierar sig med den: 

 

 Identiteten blir starkare desto tydligare värderingarna är i en grupp. 

 En grupp får starkare attraktionskraft desto högre status den har. 

 Andra gruppers roll i förhållande till den egna gruppen. Genom att karaktärisera ”de 

andra” skapas en tydligare ”vi-känsla”. 

 Gruppskapande sker genom interaktion mellan människor med gemensamma mål och 

en gemensam historia. 

 

Att medlemmarna inom en organisation identifierar sig med den är viktigt för att skapa en bra 

samverkan inom organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2007). Det är därför viktigt att 

företag aktivt arbetar för att anställda ska identifiera sig med företaget. Om anställda upplever 

sig vara en del av en helhet ökar tillhörighetskänslan gentemot organisationen. Organisationer 

kan skapa en unik identitet genom att särskilja sig med symboliska uttryck som slogans och 

logotyper. Symboliska uttryck förmedlar vad företaget står för och vad som anses vara viktigt 

inom en organisation. Om en organisation misslyckas med att framhäva sin identitet söker 

organisationens medlemmar efter alternativa identitetskällor, exempelvis yrkestillhörighet 

eller vilken avdelning de arbetar på. (Alvesson & Sveningsson, 2008)  
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3.4 Lojalitet 

 

Lojalitet kan beskrivas som de psykologiska band en individ har till den organisation han eller 

hon verkar inom (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Företag bör sträva efter att stärka banden 

mellan medarbetarna och företaget för att på detta sätt få lojala medarbetare. Lojala 

medarbetare är eftersträvansvärt då en hög lojalitet leder till minskad personalomsättning och 

mindre sjukfrånvaro. (Porter et al., 2003) 

 

Steer (1991) menar att det finns tre faktorer som påverkar en individs lojalitet gentemot en 

organisation. Dessa faktorer är individens personliga egenskaper, vilka arbetsuppgifter som 

erbjuds samt individens arbetsupplevelse. För att en organisation ska uppnå hög lojalitet bland 

sina medlemmar är det enligt Steers viktigt att individernas personliga egenskaper passar in i 

organisationen. Steers menar vidare att organisationer måste tillhandahålla arbetsuppgifter 

som är utmanande och stimulerande för individen. Den sista faktor som Steer menar är 

avgörande för om en individ känner lojalitet gentemot en organisation är huruvida individen 

upplever sitt arbete som meningsfullt. 

 

3.5 Motivation 

 

För att en anställd ska prestera väl på sin arbetsplats är det viktigt att personen känner sig 

motiverad och lojal mot sin arbetsgivare. Vad som motiverar personer eller får dem att känna 

lojalitet mot sin arbetsgivare varierar. (Abrahamsson och Andersen, 2005) 

 

Motivation kan delas upp i två kategorier: inre samt yttre motivation. Den inre motivationen 

styrs av primära behov medan den yttre styrs av sekundära behov. Primära behov är 

grundläggande behov som finns hos alla individer, dessa kan vara närhet, bekräftelse, 

möjligheter att utvecklas, trygghet osv. De sekundära behoven är skapade behov som inte är 

livsnödvändiga men bör uppfyllas för att en individ ska motiveras. De sekundära behoven 

varierar mellan individer men kan vara fina kläder, status, mycket pengar osv. (Olve & 

Samuelsson, 2008) Wilson (2003) menar att primära behov har en mer motiverande effekt på 

individer än sekundära behov. Arbetsgivare bör inte fokusera på att tillfredställa de sekundära 

behoven då effekten av dessa snabbt avtar och reducerar effekterna av de inre 

motivationsfaktorerna (Olve & Samuelsson, 2008). 
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Förväntansteorin som skapades av Victor Vroom är ett annat sätt att beskriva motivation. 

Enligt teorin motiveras individer att agera på ett visst sätt om de tror att en prestation kommer 

att resultera i en förväntad belöning. Hur starkt motiverad individen blir beror på tre faktorer: 

 

 En individs bedömning om en prestation kommer att resultera i ett mätbart resultat.  

 Sannolikheten att detta resultat leder till en belöning.  

 Individens bedömning av belöningens värde. 

 

För att en individ ska motiveras krävs det att kopplingen mellan prestation och belöning är 

tydlig. Enligt förväntansteorin väljer en individ en ansträngningsnivå som förväntas leda till 

ett önskat resultat. (Mabey et al., 1998) Inhyrd personal får sällan ta del av bonusar och andra 

förmåner som fast anställda i en organisation har. Om en stor andel av arbetskraften är inhyrd 

kan bonusar kopplade till en individs prestation vara problematiskt. Detta beror på att 

avsaknaden av ett gemensamt bonussystem kan skapa olika målbilder och hela organisationen 

riskerar därmed att missa uppsatta mål. (Coleman, 2004) 

 

3.6 Lärande 

 

Argyris och Schön (1978) menar att möjligheten för organisatorisk utveckling äger rum inom 

arbetsprocesser. De menar att organisatoriskt lärande sker när ett fel uppstår, korrigeras och 

de bakomliggande orsakerna till felet utreds. Det är alltså inte ny faktakunskap, utan 

utveckling och förbättrande av processer som Argyris och Schön menar är organisatoriskt 

lärande. Författarna menar att det går att förhålla sig till uppkomsten av fel på två olika sätt. 

Dessa sätt kallar de single- och double-loop learning.  

 

Single-loop learning kan beskrivas som mekaniskt lärande. När fel upptäcks och korrigeras 

återupptas den ursprungliga arbetsprocessen utan reflektion över vad som egentligen har hänt. 

Problem som uppstår löses således mekaniskt utan ett ifrågasättande av varför felet uppstod.  

 

Double-loop learning handlar om att ifrågasätta bakomliggande faktorer till fel som uppstår. 

När ett fel uppstår är det inte bara de mest uppenbara orsakerna som eftersöks utan vad det var 

som ledde fram till uppkomsten av felet. Det är enligt detta förhållningssätt inte lika intressant 
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att korrigera det uppkomna felet utan fokus ligger på att ändra de bakomliggande orsakerna. 

Tanken är att utveckla arbetsprocesser för att undvika uppkomsten av framtida fel. 

 

Utvecklandet och förfinandet av processer inom en organisation är en förutsättning för att 

uppnå god lönsamhet (Porter, 1996). Vikten av detta understryks av Blackman et al. (2004), 

som framhäver att ifrågasättandet av rutiner är avgörande för en organisations framgång. 

Företag har ofta svårt att inse hur viktigt det är att utveckla lärandet inom sitt företag (Senge, 

1990). Detta kan enligt Alvesson och Sveningsson (2007) vara bekymmersamt då de menar 

att en god organisatorisk lärandeförmåga är det enda bestående sättet att förfina processer och 

utveckla verksamheten.  

 

Ständiga organisationsförändringar ökar beroendet av medarbetarna inom en organisation 

(Mayo & Lank, 1995). Tekuchi & Nonaka (1995) menar att individuell kunskap utgör den 

plattform från vilken en lärande organisation utvecklas. Påståendet stöds av Bhatt (2002) som 

menar att huvuddelen av den totala kunskapen i en organisation tillhör dess medlemmar 

snarare än organisationen i sig. För att utveckla lärandet inom en organisation måste 

organisationen ta till sig kunskap från sina medarbetare (Pedler et al.,1997). 

 

Chiva (2004) stödjer tanken om att lärande sker genom individer och konstaterar att lärande är 

ett individuellt men även ett socialt fenomen. Författaren menar att organisationer lär genom 

individer som i sin tur lär av varandra. Individers sociala interaktion spelar en avgörande roll 

för organisatoriskt lärande (Brown & Duguid, 2001). För att utveckla lärandet inom en 

organisation bör det finnas underlag för kunskapsutbyte mellan individer. Kunskapsutbytet 

underlättas om medarbetarna tillåts arbeta nära varandra och det är därför viktigt att 

systematisera interaktion mellan individer. (Hwang, 2003) 

 

Lärande ses av flera författare som en process utan ände där organisationen ständigt lär och 

utvecklas (Driscoll, 2005; Clegg et al., 2005; Elkjaer, 2004).  
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3.7 Humankapital 

 

Organisatoriskt lärande utgår från de individer som är verksamma inom en organisation. För 

att kunna utveckla lärandet inom en organisation är det därför viktigt att kunna tillvarata 

medarbetarnas kompetenser. (Edvinsson & Malone, 1997) Summan av all värdeskapande 

kompetens som finns inom en verksamhet benämns humankapital (Hansson & Andersson, 

1999). Humankapital har blivit viktigt att ta tillvara på eftersom dagens internationella 

arbetsmarknad innebär att individer erbjuds större möjlighet att oftare byta arbetsgivare. För 

att behålla medarbetarna och dess kompetens inom en organisation bör organisationen 

kontinuerligt arbeta med att utveckla och stödja sina medarbetare. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008)  

 

Organisationer bör arbeta med att överföra de anställdas kunskaper och kompetenser till 

organisationen. Detta är viktigt då kompetens annars riskerar att försvinna om personalen 

slutar eller byter jobb. (Hansson & Andersson, 1999) För att behålla individers kompetens 

inom organisationer krävs det utarbetade rutiner (Edvinsson & Malone, 1997). Detta kan ske 

genom att uppmana anställda att dokumentera processer, händelser och tankar. I dagens 

kunskapsbaserade samhälle är det viktigt för organisationer att knyta humankapital till sig. 

(Hansson & Andersson, 1999) 
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3.8 Teoretisk referensram 

 

För att förklara våra val av teorier samt hur vi anser att de hänger samman, presenterar vi i 

detta avsnitt vår teoretiska referensram. Avsikten med referensramen är att summera teorierna 

och skapa en förståelse för teoriernas relevans i uppsatsen. För att utreda vårt syfte har vi 

använt oss av teorier kring användandet av inhyrd personal, organisationskultur, subkultur, 

identitet, lojalitet, motivation, lärande och humankapital. Nedan illustreras teorierna i vår 

egendesignade modell för att på ett tydligt sätt visa hur vi anser att de hänger samman.  

 

 

Identitet, 

Lojalitet, 

Motivation 

Lärande  

&  

Humankapital 

 

Organisationskultur 

 

Subkultur 

Användande av  
inhyrd personal 

Figur 2. 
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Vi anser att organisationskultur är en central och omfattande aspekt som påverkar varje del i 

en organisation. Därför använder vi oss av organisationskulturteorier när användandet av 

inhyrd personal ska analyseras. I modellen ovan illustreras att användandet av inhyrd personal 

kommer att påverka organisationskulturen. Vårt antagande bygger på att företag som hyr in 

personal förändrar sin personalsammansättning och att detta i sin tur påverkar 

organisationskulturen. 

 

Inom en organisationskultur är det vanligt att det bildas subkulturer. Vid användning av 

strategisk bemanning finns det förutsättningar för bildande av subkulturer eftersom inhyrd 

personal bland annat ofta har gemensamma erfarenheter. Om subkulturer bildas inom den 

övergripande organisationskulturen kan det påverka hur medlemmarna i en organisation ser 

på sig själva och sin roll i organisationen.  

 

Organisationskultur och subkulturer påverkar alla medarbetare inom en organisation och 

aspekter som identitet, lojalitet och motivation. I vår teoretiska modell har vi lagt samman 

identitet, lojalitet och motivation för att på ett enkelt sätt kunna åskådliggöra hur vi anser att 

teorierna hänger samman. En gemensam historia och liknande värderingar är aspekter som 

påverkar i vilken grad anställda identifierar sig med en organisation. Eftersom inhyrd personal 

är en del av två skilda organisationer påverkas de av två olika kulturer. Då de påverkas av två 

organisationer kan det leda till svårigheter att känna samhörighet med endera organisationen. 

Denna tvetydighet kan leda till en avsaknad av tillhörighetskänsla. Att inte känna tillhörighet 

försvagar banden mellan organisationen och individen, om dessa band försvagas riskerar även 

lojaliteten att bli lidande. En svag lojalitet kan i sin tur leda till bristande motivation hos de 

anställda eftersom ansvarskänslan gentemot organisationen minskar. De inhyrdas 

förväntningar samt i vilken utsträckning de identifierar sig med en organisation är faktorer 

som påverkar de inhyrdas motivation. Identitet, lojalitet och motivation påverkas som tidigare 

nämnts av organisationskulturen, men samtidigt påverkar dessa organisationskulturen 

eftersom de utgör en del av den.  

 

Lärande och humankapital har vi lagt samman då vi anser att dessa två teoriområden är nära 

förknippade med varandra och enklast kan analyseras tillsammans. Detta gör vi då vi anser att 

lärande och humankapital skiljer sig från identitet, lojalitet och motivation.  
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Organisationskultur påverkar lärandet och förvaltandet av humankapital inom en organisation. 

För att lärande ska utvecklas på ett bra sätt krävs det en kultur som uppmuntrar till utveckling 

samtidigt som humankapitalet stimuleras. Organisatoriskt lärande är beroende av 

medarbetarnas kompetens och humankapitalet blir således en viktig faktor att ta hänsyn till. 

Det är viktigt för organisationer att skapa rutiner för att individuell kunskap ska omvandlas till 

organisatorisk kunskap. Rutiner bör skapas för att fånga upp all den kompetens som återfinns 

hos medarbetarna inom en organisation. Om detta inte genomförs på ett framgångsrikt sätt 

riskerar kompetens gå förlorad när medarbetare lämnar organisationen. När en lärande 

organisation utvecklas innebär det en gradvis förändring av organisationskulturen. Denna 

gradvisa förändring beror på att inställningen och attityden till organisatorisk utveckling 

förändras inom organisationen.  

 

I vår modell (figur 2.) visar vi att identitet, lojalitet och motivation påverkar och påverkas av 

lärande och humankapital. Om medarbetarna identifierar sig med en organisation, känner sig 

lojala samt motiverade ökar deras vilja utveckla organisationen. En stark tillhörighetskänsla 

och lojalitet gentemot en organisation ökar dessutom de anställdas vilja att stanna kvar inom 

organisationen. Om de anställda och deras kompetens stannar kvar inom organisationen 

underlättas utvecklingen av humankapitalet och därmed påverkas lärandet i positiv 

bemärkelse. När lärandet utvecklas är det troligt att arbetsuppgifterna också utvecklas. Om 

arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla kan medarbetarnas motivation öka och en god 

spiral tar sin början. 
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4. Empiri och Analys 
_____________________________________________________________________________  

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt insamlade empirimaterial samt analysera det 

med hjälp av de teorier vi har presenterat. Vi inleder kapitlet med att återge varför företag 

efterfrågar inhyrd personal samt utvecklingen mot strategisk bemanning. Därefter beskriver 

vi hur strategisk bemanning används inom produktionen på Axis. Vi kommer också att 

redogöra för de kulturella aspekter som vi anser är relevanta att ta hänsyn till vid 

användandet av strategisk bemanning. Sedan beskrivs hur strategisk bemanning påverkar och 

påverkas av lärande och humankapital. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vad som 

styr möjligheterna för framtida användande av strategisk bemanning. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Varför efterfrågas inhyrd personal? 

 

I detta avsnitt kommer vi att återge de vanligast förekommande anledningarna till varför 

bemanningsföretags tjänster efterfrågas. Under våra intervjuer med representanter från 

bemanningsbranschen har det framkommit flera anledningar till varför företag väljer att hyra 

in personal. Vid samtliga av dessa intervjuer har företags möjlighet att uppnå ökad flexibilitet 

framhållits som den enskilt viktigaste anledningen till att företag hyr in personal. 

  

Petra Berg, affärsområdeschef på Manpower Professional, framhäver flexibilitet som en 

mycket viktigt anledning till varför företag använder sig av inhyrd personal. Hon menar att 

företag som använder sig av inhyrd personal kan uppnå ökad flexibilitet genom att enkelt 

kunna anpassa sin personalstyrka efter sitt personalbehov. Bergs uttalande stämmer överens 

med Housemans (2001) påstående om att flexibilitet är den vanligaste anledningen till att 

företag vänder sig till bemanningsbranschen. Houseman menar vidare att flexibilitet i fallet 

med inhyrd personal innebär att företag ges möjlighet att anpassa sin personalstyrka på ett 

smidigare sätt än om de endast hade haft egen personal. 

 

Enligt Eva Jönsson, Sales Manager på Proffice, kan bemanningsföretag erbjuda företag 

snabba personallösningar. Hon förklarar att det kan vara fördelaktigt att vända sig till ett 

bemanningsföretag eftersom de specialiserat sig på att matcha rätt person till rätt 
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arbetsuppgift. Hon menar att bemanningsföretag har bra förutsättningar för att snabbt kunna 

hitta kvalificerade personer. Detta bekräftas av Maria Ivarsson, affärsområdeschef på 

Manpower, som även hon berättar att matchningsförmågan hos bemanningsföretag är en del 

av förklaringen till varför bemanningsbranschen efterfrågas. Ivarsson menar att 

bemanningsföretag kan erbjuda företag snabba lösningar med lämpliga kandidater eftersom 

de inriktar sig på rekrytering och därmed ständigt har en pool av potentiella kandidater.  

 

Maria Ivarsson nämner att bemanningsföretag erbjuder personallösningar som kan innebära 

kostnadsfördelar för inhyrande företag. Kostnadsfördelarna kommer enligt Ivarsson av att 

företag lätt kan anpassa sin personalstyrka efter sina behov. Företag kan med hjälp av inhyrd 

personal undvika överbemanning och personalkostnaden ställs på detta sätt i direkt relation 

till mängden arbete som utförs. Detta innebär att en del av de fasta personalkostnaderna görs 

rörliga och varierar i takt med efterfrågan. (Håkansson och Isidorsson, 2004) 

 

Ytterligare en anledning till att företag hyr in personal är enligt Eva Jönsson att användningen 

av inhyrd personal kan fungera som en provanställningsform. Hon förklarar att företag kan 

hyra in och testa personal för att därefter avgöra om de passar bra in i organisationen. Att 

inhyrningen används som en provanställning styrks av Maria Ivarsson som menar att en 

majoritet av de konsulter som lämnar Manpower, går till kundföretaget där personerna varit 

uthyrda. Detta bekräftas av Andersson & Wadensjö (2004) som menar att det är vanligt 

förekommande att företag använder sig av inhyrd personal som en provanställningsfunktion.  

 

Enligt OECD (2004) har Sverige en av Europas mest rigida arbetsmarknadslagstiftningar 

något som Ivarsson menar har bidragit till bemanningsbranschens framväxt. Att en rigid 

arbetsmarknad gynnar bemanningsbranschens tillväxt styrks av amerikansk forskning som 

visat att stärkt anställningstrygghet lett till en ökad efterfrågan på inhyrd personal (Autor, 

2003).  

 

Ovanstående anledningar till varför inhyrd personal efterfrågas är enligt de representanter för 

bemanningsbranschen som vi intervjuat de drivande faktorerna bakom utvecklingen där 

företag i allt större utsträckning använder sig av inhyrd personal. I nästa avsnitt ska vi titta 

närmare på hur inhyrningen av personal används på ett medvetet och strategiskt sätt, det vill 

säga strategisk bemanning. 
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4.1.1 Strategisk bemanning 
 

Eva Jönsson förklarar att utvecklingen inom bemanningsbranschen går mot att företag låter 

inhyrd personal utgöra en allt större och mer permanent del av sin personalstyrka. Maria 

Ivarsson berättar att Manpower samarbetar med sina kundföretag för att analysera deras 

personalsituation. Hon förklarar att en representant från bemanningsföretaget tillsammans 

med kundföretaget går igenom verksamheten för att utreda hur företagets personalbehov kan 

lösas. Ivarsson menar att syftet med företagsanalysen är att se hur kundföretaget strategiskt 

kan balansera sin personalstyrka efter behov. Kundföretaget kan enligt Ivarsson på detta sätt 

utnyttja bemanningsföretagets expertis för att tillgodose sina långsiktiga personalbehov. 

Genom att tillämpa strategisk bemanning där inhyrd personal utgör en permanent del av 

personalstyrkan kan ökad flexibilitet uppnås och därmed stärka ett företags konkurrenskraft 

(Dreyer & Grönhaug, 2004). 

 

Jönsson förklarar att det finns företag som väljer att inte anställa någon egen personal utan 

låter ett bemanningsföretag sköta hela personalansvaret. Hon förklarar att 

bemanningsföretagen i dessa fall förser det inhyrande företaget med personal medan det 

inhyrande företaget står för själva affärsidén. Jönsson förklarar att denna typ av 

personallösning i vissa fall kan vara fördelaktig eftersom det inte blir några problem rörande 

vilken part det är som ansvarar för personalen. Personallösningen ligger i linje med vad 

Downey (1995) menar att företag kan göra för att ägna större fokus åt sin kärnverksamhet. 

Företag kan enligt Porter (1996) stärka sin konkurrenskraft genom att outsourca funktioner 

som inte är direkt knutna till kärnverksamheten. 

 

Maria Ivarsson förklarar att genomsnittstiden för ett konsultuppdrag ligger på ungefär sex 

månader och att konsulterna stannar inom Manpower längre än vad som tidigare var fallet. 

Hon menar att det finns en trend mot att strategisk bemanning blir allt vanligare och att detta 

syns i statistiken över konsulters uppdragslängd. Ivarsson förklarar att trenden med inhyrning 

av personal är ständigt stigande och att även om branschen är konjunkturkänslig ökar 

användandet av inhyrd personal. Hon tror emellertid inte att inhyrd personal tvingar bort fast 

anställd personal utan snarare att det sker en långsiktig omvandling mot en rörligare 

personalstyrka. Detta menar hon kan ske genom att inhyrd personal fyller den lucka som 

uppstår efter personer som pensioneras.  
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4.1.2 Fallet Axis 
 

I föregående avsnitt beskrevs trenden där företag vänder sig till bemanningsföretag för att lösa 

sina långsiktiga personalbehov genom strategisk bemanning. Vi ska nu beskriva hur strategisk 

bemanning används på Axis Communications AB (Axis). Axis är ett högteknologiskt företag i 

Lund som har expanderat kraftigt de senaste åren. Företaget tillhandahåller 

nätverksvideolösningar och är marknadsledare inom digital videoövervakning. (Axis 

årsredovisning 2009) Den del av Axis verksamhet som vi fokuserat på och där flest intervjuer 

genomförts är på Axis produktionsenhet; Configuration and Logistics Center 1 (CLC1). För 

att få ökad förståelse för Axis syn på användandet av inhyrd personal har vi även genomfört 

en intervju på Axis HR-avdelning.  

 

Under vår intervju med Jonas Nilmo, ansvarig chef på CLC1, förklarar han att 

personalstyrkan på CLC1 utgörs av hälften inhyrda och hälften fast anställda. Han berättar att 

arbetsuppgifterna på CLC1 till största del går ut på att testa och kvalitetskontrollera olika 

produkter innan de skickas ut till Axis kunder. Han förklarar vidare att arbetet som sker är 

väldigt orderstyrt och därmed varierar personalbehovet. Axis använder sig av två olika 

bemanningsföretag och enligt Nilmo är detta en säkerhetsåtgärd från Axis sida. Han förklarar 

att Axis med denna uppdelning inte blir lika hårt drabbat om något av bemanningsföretagen 

skulle missköta sig eller gå i konkurs. 

 

De två bemanningsföretagen som Axis använder sig av har olika inriktning på sina respektive 

uthyrningsverksamheter. Det ena bemanningsföretaget har sitt fokus på fast anställda 

konsulter som har en tillsvidareanställning med månadslön hos bemanningsföretaget. Det 

andra bemanningsföretaget fokuserar på att hyra ut konsulter som har en annan huvudsaklig 

sysselsättning än yrket som konsult. (Nilmo, 091127) Skillnaden mellan dessa två 

anställningsformer är att om konsulterna har en annan huvudsaklig sysselsättning gäller andra 

anställningsvillkor än för fast anställda konsulter. Konsulter som har en annan huvudsaklig 

syssla kan anställas på rörligare villkor och utgörs ofta av studenter. (Jönsson, 091119) Denna 

konsultgrupp kommer vi hädanefter att kalla för studentkonsulter. Detta gör vi för att 

underlätta för läsaren att förstå vilken konsultgrupp vi syftar på.  

 

När ett företag använder sig av strategisk bemanning innebär det ofta att de har flera 

heltidstjänster som ska tillsättas över en längre tid. Företag som använder sig av 
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studentkonsulter behöver ofta kombinera flera deltidstjänster för att täcka ett antal 

heltidstjänster. (Andersson & Wadensjö, 2004) Användandet av deltidsarbetande 

studentkonsulter innebär att Axis har fler personer införstådda i verksamheten än vad de hade 

haft om de bara använt sig av heltidsanställda konsulter (Nilmo, 091127). 

 

För Axis del innebär användandet av inhyrd personal en strategisk fördel i form av en väldigt 

hög flexibilitet. Flexibiliteten kommer av att Axis med mycket kort varsel kan låta meddela 

konsulterna huruvida de behövs eller inte. Detta ger Axis möjligheten att styra 

personalmängden mer eller mindre på daglig basis beroende på orderläget. (Nilmo, 091127)  

 

Axis använder sig som tidigare nämnts av två olika bemanningsföretag med olika villkor för 

sina konsulter. Studentkonsulter har timbaserad lön medan de fast anställda konsulterna har en 

månadslön från sitt bemanningsföretag (Ivarsson, 091119). Josefine, kandidatansvarig på ett 

medelstort bemanningsföretag, förklarar att studentkonsulter endast kompenseras för arbetade 

timmar vilket gör dem till ett väldigt flexibelt alternativ. Nilmo förklarar att de olika villkoren 

för de två konsultgrupperna påverkar vilka konsulter Axis i första hand väljer att skicka hem 

vid arbetsbrist.  

 

Vi menar att fast anställda konsulter utgör ett flexibelt alternativ men inte i samma 

utsträckning som studentkonsulter. Detta menar vi beror på att fast anställda konsulter har en 

månadslön hos bemanningsföretaget vare sig det finns arbete för dem på Axis eller inte. 

Bemanningsföretaget blir enligt oss således tvunget att alltid försöka förse konsulterna med 

uppdrag eftersom de måste ersätta konsulterna ekonomiskt varje månad. Vi anser därmed att 

det råder en ömsesidig beroendesituation mellan bemanningsföretaget som har fast anställda 

konsulter och Axis, vilket gör att flexibiliteten till viss del begränsas. Beroendesituationen 

menar vi kommer av att ett allt för rörlig personalbehov hos Axis kan bli ohållbart för 

bemanningsföretaget. För att svara upp till denna rörlighet tror vi bemanningsföretaget skulle 

tvingas ta ut ett högre pris för sina tjänster, vilket i sin tur skulle innebära ökade kostnader för 

Axis. Enligt oss kan Axis troligtvis undvika ökade kostnader genom att ha en mer långsiktig 

inställning till användandet av sina fast anställda konsulter jämfört med studentkonsulterna. 

 

Vi menar att Axis personalstrategi kan ses som uppdelad i tre personalkategorier. En del fast 

anställda på Axis som kan betraktas som stommen för verksamheten, en del konsulter med 

fast anställning hos sitt bemanningsföretag som justeras efter det långsiktiga personalbehovet 
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samt en del studentkonsulter som kan justeras efter behovet på vecko- eller dagsbasis. Vi ser 

en rad strategiska fördelar med detta personalupplägg. En fördel är att Axis med hjälp av 

studentkonsulterna dagligen kan anpassa sin personalstyrka för att undvika att gå 

överbemannade. Användandet av deltidsarbetande studentkonsulter menar vi även innebär att 

Axis kan möta väldigt höga arbetstoppar, utan upplärning av ny personal, eftersom 

studentkonsulterna redan är insatta i verksamheten. Enligt oss försäkrar sig Axis dessutom 

mot att gå övertaliga vid kraftiga nedgångar i efterfrågan på deras produkter, eftersom de 

snabbt kan göra sig av med samtliga konsulter.  

 

4.2 Organisationskultur 

 

Vi menar att organisationer som använder sig av inhyrd personal kommer att få en förändrad 

personalsammansättning samt få in nya tankesätt, värderingar och idéer, vilket påverkar 

rådande organisationskultur. Därför tycker vi organisationskultur är en viktig aspekt för 

företag att ta hänsyn till vid användandet av strategisk bemanning.  

 

Nedanstående citat visar att man på Axis är medvetna om att inhyrda konsulters prestationer 

är sammanlänkade med organisationens kultur: 

 

”På Axis har vi en företagskultur som vi värnar om. För konsulternas del 

handlar det om att bli medveten om våra värderingar för att de på bästa sätt 

ska kunna bidra till verksamheten.” 

 – Sebastian Nilsson, HR-Specialist, Axis 

 

Citatet visar att Axis försöker skapa en enhetlig organisationskultur där företagets värderingar 

ska delas av alla individer som är verksamma inom företaget. Detta ligger i linje med Scheins 

(2004) resonemang om att ett företags värderingar och normer är viktiga att ta hänsyn till 

eftersom de anger hur individerna ska agera gentemot organisationen. Enligt Hofstede et al. 

(1990) utgör värderingar en betydande del av en organisationskultur. För att skapa en enhetlig 

organisationskultur tror vi därför att företag som använder sig av inhyrd personal behöver få 

konsulterna att dela företagets värderingar. Att alla medarbetare inom en organisation delar 

samma värderingar tror vi kan underlätta för ett företag att motivera sina anställda att sträva 

mot uppsatta mål.   
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Organisationskultur är en komplex företeelse som påverkar och påverkas av många olika 

faktorer. Inom ramen för en organisationskultur återfinns faktorer som subkultur, identitet, 

lojalitet och motivation. Dessa faktorer är nära sammanlänkade med varandra eftersom de i 

flera avseenden påverkar och påverkas av varandra. (Alvesson och Sveningsson, 2008) Då 

faktorerna är beroende av varandra menar vi att det är svårt att göra distinkta avgränsningar 

mellan dem. Detta bör läsaren ha i åtanke då vi i kommande avsnitt trots 

avgränsningssvårigheterna kommer att försöka skilja dem åt. Uppdelningen görs således av 

pedagogiska skäl för att underlätta för läsaren.  

 

4.2.1 Subkultur 
 

I en organisation bildas det ofta mindre grupperingar som skapar olika subkulturer inom den 

övergripande organisationskulturen (Bang, 1994). Det finns tre förutsättningar som leder till 

att subkulturer skapas: nära kontakt, gemensamma erfarenheter och gemensamma personliga 

egenskaper (Trice & Beyer, 1993). Strategisk bemanning innebär enligt oss att det generellt 

finns flera inhyrda personer i verksamheten som arbetar samtidigt, vilket skapar förutsättning 

för den nära kontakt som kan leda till att subkulturer bildas. Maria Ivarsson på Manpower 

berättar att de i sin rekryteringsprocess är noga med att förklara för potentiella kandidater vad 

yrket som konsult innebär. Hon förklarar att yrket som konsult passar vissa individer bättre än 

andra. Vår tolkning av Ivarssons resonemang är att yrket som konsult ofta tilltalar en viss typ 

av personer som har liknande personliga egenskaper och erfarenheter. Kalle och Stina, 

inhyrda studentkonsulter på Axis, menar att den tydligaste skillnaden mellan konsulter och 

fast anställda på Axis är skiftande ambitionsnivåer. Nedanstående citat illustrerar detta:  

 

”Konsulterna vill ofta plugga vidare för att komma där ifrån, men det känns 

som den fast anställda personalen vill stanna där hela livet.” 

 – Kalle, studentkonsult 

 

Kalles och Stinas upplevelser från Axis menar vi tyder på att användandet av inhyrd personal 

skapar förutsättningar för att subkulturer ska bildas inom en organisation. Om subkulturer 

uppkommer kan det leda till konflikter och svårigheter att uppnå gemensamma mål (Bang, 

1994). Detta stöds av Mitlacher (2005) som i sin studie visat att var tredje inhyrd konsult har 

en dålig relation till den fast anställda personalen. Bildandet av subkulturer är därför enligt oss 
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en viktig aspekt för inhyrande företag att ta hänsyn till då det kan leda till negativa 

konsekvenser.  

 

4.2.2 Identitet 
 

För att ett företag ska kunna utveckla en tydlig organisationskultur är det viktigt att dess 

medarbetare identifierar sig med organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2008). Om 

medarbetarna känner sig som en del av en helhet ökar tillhörighetskänslan vilket främjar 

samarbetet inom företaget (Alvesson & Sveningsson, 2007). Vi ser därför identitet som en 

faktor som i förlängningen kan leda till lojala och motiverade medarbetare. 

 

Flera av de branschexperter vi pratat med menar att konsulter kan ha svårigheter att identifiera 

sig med det inhyrande företaget eftersom de på sätt och vis har två arbetsgivare (Ivarsson, 

091119; Berg, 091116; Jönsson, 091119). Att konsulter kan anses ha två arbetsgivare beror på 

att de har ett ansvar gentemot både bemanningsföretaget och det inhyrande företaget 

(Josefine, 091126). Nedanstående citat visar på att det dubbla ansvaret kan vara problematiskt 

för konsulter: 

 

”Som konsult har man ju ett dubbelt ansvar. Många tycker nog det är 

jobbigt att ha två chefer att svara inför.” 

  – Josefine, kandidatansvarig 

 

Att det finns problem med konsulters identitetsarbete bekräftas av Koene och van Riemsdijk 

(2005) som menar att en del av identitetsproblemet ligger i att ansvaret för konsulterna delas 

mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget. Detta menar vi är en problematik 

som inte helt går att överbrygga eftersom bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret för 

konsulterna medan det inhyrande företaget har det operativa ansvaret.  

 

Svårigheten för konsulter att identifiera sig med det inhyrande företaget tror vi kan förstärkas 

av att vissa bemanningsföretag aktivt arbetar för att få sina konsulter att identifiera sig med 

dem. Eva Jönsson förklarar hur hon vill att deras konsulter ska förhålla sig till Proffice: 
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”Vi vill att konsulterna ska se oss som arbetsgivare, det är vi väldigt noga 

med. Tillhörighet är viktigt. Om de inte känner tillhörighet så blir de osäkra 

och otrygga.”  

 – Eva Jönsson, Sales Manager, Proffice 

 

Ovanstående citat tyder på att Proffice anser det vara viktigt att deras konsulter ska identifiera 

sig med dem. Jönsson förklarar att konsulter troligen stannar kvar länge inom 

bemanningsföretaget om de känner sig som en del av organisationen. Hon utvecklar sitt 

resonemang och menar att konsulter som trivs gör bra reklam för bemanningsföretaget 

eftersom de då talar väl om organisationen. Vi anser att om inhyrda konsulter ska identifiera 

sig med det inhyrande företaget, kan bemanningsföretagens identitetsarbete bli ett hinder och 

därmed en aspekt som måste beaktas. Denna eventuella problematik menar vi blir viktigare att 

ta hänsyn till desto högre andel inhyrd personal ett företag har.  

 

Huruvida medlemmarna i en organisation väljer att identifiera sig med den beror på hur hög 

status organisationen har (Ashforth & Mael, 1989). Kalle och Stina anser båda att Axis är ett 

trevligt företag och berättade att de mycket hellre säger att de jobbar där än på 

bemanningsföretaget de arbetar för. Maria Ivarsson förklarar att hon tror att 

bemanningsbranschen i vissa avseenden dras med ett dåligt rykte. Hon menar att detta kan få 

till effekt att konsulterna inte i första hand vill associeras med bemanningsföretaget. Kalle och 

Stina menar att i och med att de spenderar sin arbetstid på Axis och har kontakt med 

kollegorna där känner de sig som Axisanställda. Det överensstämmer med Ashforth och 

Maels (1989) resonemang om att individer väljer att identifiera sig med den organisation där 

individernas sociala interaktion äger rum. 

 

Det kan även ske ett identitetsarbete från det inhyrande företagets håll för att få konsulter att 

identifiera sig med dem. Jonas Nilmo, på Axis, förklarar att han tycker det är viktigt att de 

inhyrda konsulterna ser sig som Axisanställda.  För att uppnå detta har Axis arrangerat några 

gemensamma aktivitetsdagar där all personal involverats. Grundtanken med aktivitetsdagarna 

är enligt Nilmo att skapa samhörighet bland personalen. Han förklarar att om konsulterna 

känner samhörighet och identifierar sig med Axis tenderar de att prestera bättre på arbetet 

samt stanna längre inom företaget. Han medger däremot att det inte är någonting Axis arbetar 

med regelbundet och att det finns utrymme för förbättringar.  
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Inhyrande företag kan sträva efter att få inhyrda konsulter att identifiera sig med dem. Det 

finns emellertid ett omvänt scenario där företag inte strävar efter att inhyrd personal ska 

identifiera sig med dem. Följande citat illustrerar detta: 

 

”Några kunder vill att de inhyrda konsulterna ska ha speciella kläder, för 

att det ska synas att de är konsulter.”  

 – Josefine, kandidatansvarig 

 

Vår tolkning av denna inställning är att det inhyrande företaget endast vill ha ett arbete utfört, 

varken mer eller mindre. Företaget värdesätter således inte att konsulterna känner tillhörighet 

eller identifierar sig med dem. Det kan även tänkas att företaget inte vill ta något ansvar för 

konsulterna. Följden blir att de medvetet eller omedvetet lämnar över allt identifikations, 

lojalitets och motivationsarbete till bemanningsföretaget. Vid ett strategiskt användande av 

inhyrd personal ser vi risker med detta förhållningssätt. Vi tror att om identitets, lojalitets och 

motivationsarbetet sköts av bemanningsföretaget blir konsulters samhörighetskänsla till det 

inhyrande företaget bristande.  

 

En annan faktor som begränsar konsulters möjlighet att identifiera sig med ett inhyrande 

företag är enligt Koene och van Riemsdijk (2005) att de ofta hyrs in under kortare perioder. 

Enligt Maria Ivarsson är genomsnittsuppdraget för en konsult på Manpower ungefär sex 

månader. Vi tror att korta uppdragstider kan innebära att konsulter inte ges den tid som krävs 

för att de ska känna tillhörighet till det inhyrande företaget. Det är möjligt att utvecklingen 

mot strategisk bemanning kan innebära längre uppdragstider, vilket vi tror skulle kunna 

innebära att konsulter i större utsträckning ges möjlighet att identifiera sig med det inhyrande 

företaget.  

 

4.2.4 Lojalitet 
 

Lojalitet gentemot organisationer är svårdefinierat men beskrivs av Eriksson-Zetterquist et al. 

(2006) som psykologiska band mellan en individ och den organisation han eller hon är 

verksam inom. En organisation bör försöka stärka dessa band då det bland annat har visat sig 

att låg lojalitet ökar såväl personalomsättningen som sjukfrånvaron (Porter et al., 2003). 

Bristande lojalitet försämrar dessutom arbetsmoralen och är en bidragande faktor till att 

sjukfrånvaron är hög bland inhyrd personal (Koene och van Riemsdijk, 2005). När ett företag 
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använder sig av strategisk bemanning menar vi att lojalitetsfrågan är viktig att ta hänsyn till. 

Detta eftersom identitetskänslan och känslan av tillhörighet, som tidigare diskuterats, ofta är 

bristande bland konsulter. Bristande identitetskänsla och avsaknad av tillhörighet menar vi 

försvagar medarbetarnas psykologiska band till en organisation och kan därmed bidra till en 

minskad lojalitet gentemot organisationen. 

 

Jonas Nilmo på Axis förklarar att han upplever personalomsättningen bland de inhyrda 

konsulterna som relativt hög och anser detta vara ett problem. Nilmo menar att en hög 

omsättning på konsulter är problematiskt eftersom det leder till dyra upplärningskostnader 

samtidigt som värdefulla erfarenheter går förlorade. För att komma runt problem med hög 

personalomsättning anser vi att företag som använder sig av strategisk bemanning kan arbeta 

med att försöka stärka lojaliteten bland den inhyrda personalen. Steer (1991) menar att det 

finns tre faktorer som påverkar en medarbetares lojalitet: personliga egenskaper, 

arbetsuppgifter samt individens arbetsupplevelse. Vår analys av Steers tre faktorer är att från 

det inhyrande företagets perspektiv är det viktigt att konsulterna som hyrs ut till dem har de 

egenskaper som arbetet kräver. Då företaget lägger ut rekryteringsprocessen tappar de viss 

kontroll över vilka personer som hyrs in. Det är därmed möjligt att företaget löper en risk att 

få in personer vars egenskaper inte stämmer överens med företagets profil. Utöver de 

personliga egenskaperna är det viktigt att konsulter erbjuds stimulerande arbetsuppgifter och 

upplever arbetet som meningsfullt. Om Steers tre faktorer motsvaras på ett bra sätt borde det 

inhyrande företaget kunna höja lojaliteten bland sina inhyrda konsulter och därigenom minska 

personalomsättningen. Vi menar att företag som använder sig av strategisk bemanning men 

inte kan eller vill arbeta med att stärka lojaliteten bland konsulterna, kan behöva acceptera en 

hög personalomsättning.  

 

4.2.5 Motivation 
 

Identitet och lojalitet är två faktorer som vi lyft fram som viktiga aspekter att ta särskild 

hänsyn till när ett företag hyr in personal. I detta avsnitt kommer vi att utveckla hur dessa 

faktorer spelar in på inhyrda konsulters motivation att prestera väl på en arbetsplats. Vi 

kommer även att diskutera motivationsaspekter ur ett mer övergripande perspektiv för att 

belysa hur företag som använder sig av inhyrd personal ska motivera sina konsulter. 
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Att ha motiverade medarbetare anses vara viktigt eftersom sannolikheten att de anstränger sig 

för att göra ett bra arbete ökar (Abrahamsson och Andersen, 2005). Motivation är som vi 

tidigare förklarat nära sammankopplat med identitet och lojalitet. Medarbetare som 

identifierar sig med och känner lojalitet gentemot en organisation motiveras troligen att 

utveckla och driva organisationen framåt. På motsvarande sätt kan det tänkas att en hög 

motivation leder till mer lojala medarbetare. Vi anser att företag som använder sig av 

strategisk bemanning behöver förstå vad som driver och motiverar inhyrd personal. I många 

avseende menar vi att motivationsfaktorerna är de samma som för fast anställd personal men 

vi kommer att lyfta fram de faktorer som vi anser är relevanta i fallet med inhyrd personal. 

 

En motivationsfaktor som återkommande lyfts fram under våra intervjuer är att konsulter ofta 

eftersträvar fast anställning på det inhyrande företaget (Ivarsson, 091119; Jönsson, 091119) 

Detta illustreras av nedanstående citat: 

 

”Jag tror att konsulterna motiveras av möjligheten att få ett fast jobb hos 

kunden, men också bekräftelsen av ett bra utfört arbete.”  

 – Eva Jönsson, Sales Manager, Proffice 

 

Jonas Nilmo på Axis menar att många av de inhyrda konsulterna uttryckligen vill ha 

anställning på Axis och han tror att det fungerar som en morot för dem. Nilmo förklarar att 

när Axis ska anställa personal till produktionen är det många av de inhyrda konsulterna som 

söker tjänsterna. Han förklarar vidare att flera av de fast anställda i produktionen har fått sin 

tjänst efter att ha arbetat som inhyrda konsulter. Att det finns en strävan mot att få en fast 

anställning på Axis bekräftades även under våra intervjuer med inhyrda konsulter. Lena 

Kastor, fast anställd produktionsmedarbetare på Axis, förklarade att hon först var inhyrd och 

därefter fick en fast anställning på Axis. Kastor menar att hon under sin tid som konsult 

eftersträvade en fast anställning på Axis eftersom hon ansåg att det skulle innebära en säkrare 

anställning än hos bemanningsföretaget. Kastor förklarar att hon känner många konsulter på 

Axis som hoppas på en fast anställning inom företaget. Enligt Olve och Samuelsson (2008) 

kan en strävan mot en fast anställning verka motiverande eftersom trygghet är ett primärt 

behov.  

 

Jonas Nilmo berättar att Axis har ett bonussystem som de fast anställda får ta del av men som 

exkluderar den inhyrda personalen. Han förklarar att bonusen i korta drag är baserad på hur 
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Axis utvecklas och innebär att ju bättre det går för Axis desto större blir bonusen. Coleman 

(2004) menar att om konsulter inte omfattas av samma bonusar och förmåner som fast 

anställda kan de uppleva en känsla av utanförskap. Detta menar Coleman blir mer 

problematiskt desto större andel av arbetskraften som är inhyrd. Problemet kommer enligt 

Coleman av att personalen får olika målbilder och organisationen riskerar att missa uppsatta 

målsättningar. Företag som använder sig av strategisk bemanning och har en personalstryka 

bestående av både fast anställd och inhyrd personal menar vi därför bör ta särskild hänsyn till 

vilka förmåner företaget erbjuder. Kastor berättade att bonusen på Axis var en trevlig del av 

att bli fast anställd, men påpekade att säkerheten och tryggheten av en fast anställning var det 

som lockade mest. Kastors tankar överensstämmer med Wilsons (2003) resonemang om att 

inre belöningar verkar mer motiverande än yttre belöningar. Att inhyrd personal inte får ta del 

av bonusen tror vi inte har någon direkt avgörande effekt på deras motivation. Däremot tror vi 

att det kan skapa en känsla av utanförskap som kan påverka den inhyrda personalens 

motivation negativt och få till följd att de inte känner något engagemang för Axis.  

 

Nilmo förklarar att Axis vill komma i kontakt med skickliga akademiker som kan tänka sig att 

göra karriär inom företaget. Genom att använda sig av inhyrd personal menar Nilmo att Axis 

kommer i kontakt med denna typ av kandidater och får en möjlighet att se hur de fungerar i 

verksamheten. Sebastian Nilsson, HR-specialist på Axis, bekräftar detta och menar att det är 

smidigt att kunna sortera bland kandidater som söker till kvalificerade tjänster eftersom Axis 

lärt känna dem under en längre tid. Nilmo menar att han ser det som troligt att konsulterna 

motiveras till att prestera bra på arbetsplatsen eftersom de vet om att Axis till viss del ser på 

inhyrandet av personal som en provanställningsfunktion. Att det finns möjlighet för den 

inhyrda personalen att få anställning på Axis tror vi kan tänkas motivera dem. Enligt 

förväntansteorin kan möjligheten till en framtida anställning påverka individers 

arbetsprestation (Mabey et al., 1998). Arbetsprestationen kan enligt McDonald & Makin 

(2000) påverkas positivt då individer som försöker etablera sig inom en organisation ofta visar 

stort engagemang. Genom att söka efter potentiella kandidater bland sin inhyrda personal tror 

vi att Axis kan skapa en situation där kvalificerade personer söker sig till företaget eftersom 

de vet om att det är möjligt att få anställning inom organisationen.  

 

Ett företag som använder sig av strategisk bemanning lägger, som vi tidigare nämnt, ut en del 

av arbetsgivaransvaret på bemanningsföretag. Vi menar att detta gör att det inhyrande 

företaget i viss utsträckning blir beroende av bemanningsföretagens relationer till sina 
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konsulter. De konsulter vi intervjuat har uttryckt ett missnöje över relationen till sitt 

bemanningsföretag. Följande citat från en studentkonsult illustrerar detta: 

 

”Man har inga rättigheter, bara skyldigheter. Du garanteras inte något 

jobb men förväntas ändå att ständigt vara tillgänglig för att arbeta. Är man 

inte tillgänglig bemöts man av bitterhet.” 

 – Kalle, studentkonsult 

  

Kalle berättar att den enda kontakten han har med sitt bemanningsföretag är via telefon. Han 

förklarar att de konsultansvariga ibland tittar förbi på arbetsplatsen men pratar inte med 

konsulterna på plats. Kalle menar att det inte sker någon uppföljning av hans arbetsinsats från 

bemanningsföretagets sida. Under vår intervju med Josefine så berättade hon att hennes 

ansvarsområde som kandidatansvarig omfattar 130 stycken konsulter. Lena Kastor menade att 

hon under sin tid som konsult tyckte att de kandidatansvariga hade för många konsulter att 

ansvara för. Detta illustreras av nedanstående citat:  

 

”De har ju ingen koll på vem man är! För dem är man bara ett namn 

eftersom de har hand om så väldigt många konsulter. De vet inte vem som 

är vem.”  

 – Lena Kastor, produktionsmedarbetare, Axis 

 

Den bristande uppföljningen och den anonymitet Kastor upplevde menar vi kan leda till att 

konsulter inte får tillräcklig feedback och bekräftelse för det arbete de utför. Detta kan vara 

problematiskt eftersom bekräftelse är ett primärt behov som enligt Olve och Samuelsson 

(2008) måste vara uppfyllt för att individer ska känna sig motiverade. Vi menar att det kan 

tänkas att om konsulter inte får bekräftelse, uppskattning eller feedback från sin arbetsgivare 

blir deras motivation lidande.  

 

Maria Ivarsson på Manpower förklarar att hon tror att många konsulter motiveras av 

möjligheten att testa på uppdrag hos olika företag. Minskade utvecklingsmöjligheter kan 

enligt Olve & Samuelsson (2008) begränsa individers motivation att utföra ett bra arbete på 

sin arbetsplats. Vi tror att utvecklingen mot strategisk bemanning kan begränsa konsulters 

möjlighet att testa på olika uppdrag. Om konsulters möjlighet att ta olika uppdrag hämmas 

menar vi att deras utvecklingsmöjligheter kan komma att inskränkas. Om ett företag vill att 
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vissa arbetsuppgifter ska utföras av inhyrd personal begränsar detta de inhyrdas möjlighet att 

få anställning på företaget. Utvecklingen mot strategisk bemanning tror vi kan låsa konsulter i 

sin roll och begränsa deras karriär- och utvecklingsmöjligheter.  

 

Eva Jönsson berättar att konsulter inte ska utföra arbetsuppgifter som ligger utanför det 

ansvarsområde som avtalats mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget. Vi tror 

att detta kan minska konsulters karriärmöjligheter eftersom möjligheten att utvecklas utanför 

det avtalade ansvarsområdet är begränsad. Vi menar att den naturliga utveckling som en fast 

anställning kan innebära med ett gradvis utökat ansvarsområde till viss del inskränks av att 

vara anställd genom ett bemanningsföretag. En konsults möjligheter till utveckling anser vi 

begränsas av att det blir besvärligt för inhyrande företag att omförhandla anställningsavtal och 

lönevillkor om de vill utöka ansvarsområdet för en inhyrd konsult. 

 

4.3 Lärande och Humankapital 

 

Företag som använder sig av inhyrd personal riskerar, som vi tidigare återgivit, att få en högre 

personalomsättning än företag som enbart har fast anställd personal. För att organisationer 

som använder sig av strategisk bemanning ska kunna öka sin konkurrenskraft anser vi att de 

behöver utveckla rutiner och system som knyter den inhyrda personalens kompetens till 

organisationen. Detta behöver de göra eftersom organisatorisk utveckling enligt Tekuchi & 

Nonaka (1995) tar sin utgångspunkt i en organisations medarbetare. Medarbetarnas 

kompetens är enligt Pedler et al. (1997) viktig att knyta till sig för att ett företag ska kunna 

utveckla lärande. Vi kommer i detta avsnitt undersöka hur Axis förhåller sig till 

medarbetarnas kompetens och organisatorisk utveckling.  

 

Vi nämnde tidigare att hälften av personalstyrkan i produktionen på Axis är inhyrd och den 

andra hälften är fast anställd personal. Jonas Nilmo förklarar att alla som jobbar på CLC1 har 

samma rättigheter och skyldigheter men att vissa nyckelpositioner som till exempel 

gruppledare och servicetekniker innehas av fast anställd personal. Nilmo menar att dessa 

nyckelpositioner tillsätts med fast anställda eftersom det minskar risken att nyckelkompetens 

plötsligt ska försvinna från företaget. Nilmo förklarar att den inhyrda delen av personalen 

utför relativt enkla arbetsuppgifter, men han betonar samtidigt att Axis gärna ser att de 

inhyrda stannar länge på företaget eftersom de har utvecklat erfarenheter som är viktiga. Han 
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förklarar att även de enklaste arbetsuppgifterna har en viss inlärningsperiod och att det tar tid 

att utveckla den förståelse som krävs för att utföra ett bra arbete. Dessutom menar Nilmo att 

det kostar tid och pengar att lära upp nya personer till de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Nilmo nämner även att han vill höja andelen fast anställd personal eftersom han anser att det 

är för hög personalomsättning bland de inhyrda. 

 

Sebastian Nilsson förklarar att Axis viktigaste resurs är personalen inom organisationen och 

att mycket av Axis konkurrenskraft ligger i personalens kompetens. Nilmo menar att det är 

problematiskt att mycket kompetens går förlorad när inhyrd personal försvinner från 

företaget. Personalens betydelse illustreras av nedanstående citat: 

 

”Hela värdet i den här organisationen sitter i medarbetarna. Hade 

människorna försvunnit hade vi varit ett tomt skal.”  

 – Sebastian Nilsson, HR-specialist, Axis 

 

Hansson & Andersson (1999) definierar all värdeskapande kompetens inom en verksamhet 

som humankapital. Detta innebär att vid strategisk bemanning utgör inhyrd personals 

kompetens en betydande del av en organisations humankapital. För att behålla medarbetarnas 

kompetens måste en organisation utveckla rutiner och strukturer som knyter kompetensen till 

organisationen (Edvinsson & Malone, 1997). Företag som hyr in personal i stor utsträckning 

får, som vi tidigare återgivit, ofta räkna med en hög personalomsättning. Vi anser att hög 

personalomsättning gör att det blir viktigt för organisationer som använder sig av inhyrd 

personal att knyta deras kompetens till sig eftersom den annars försvinner ur organisationen. 

Företag som använder sig av strategisk bemanning tror vi kan behöva lägga större fokus, än 

företag som inte använder inhyrd personal, på att skapa rutiner för att göra individernas 

kunskap till företagets kunskap.  

 

Nilmo berättar att det inom produktionen på Axis inte finns någon utvecklad strategi för att 

omvandla individernas kunskaper till organisatorisk kunskap. Att något system inte utvecklats 

beror enligt Nilmo på att produktionspersonalen inte har tillräckligt avancerade 

arbetsuppgifter. Han beskriver att även om det inte finns något utvecklat system för att 

tillvarata medarbetarnas kunskap finns det ett system för att förmedla information till de 

anställda. Informationssystemet består av en informationsfil som finns vid de stationer där 

personalen arbetar och innehåller nyheter som rör produktionsarbetet. Denna information är 
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varje anställd skyldig att läsa inför varje ny arbetsdag. Genom att använda sig av 

informationssystemet kan information spridas över olika skift och mellan fast anställda och 

konsulter. (Nilmo, 091127) 

  

Stina, studentkonsult, anser att arbetsuppgifterna i produktionen på Axis inte är speciellt 

avancerade, men förklarar att hon ser förbättringspotential i många av sina arbetsmoment. 

Hon tycker att det informationssystem som finns utvecklat är bra på ett sprida information 

men förklarar att det inte finns någon välfungerande rapporteringskanal för förbättrings- eller 

förändringsförslag. Hon menar att det inte heller finns någon tydlig rutin för hur 

uppföljningen av förslagen ska gå till. Enligt Stina och Kalle ska de rapportera eventuella 

förslag till sina gruppledare som i sin tur ska förmedla informationen vidare uppåt i 

organisationen. Konsulterna förklarar att om de rapporterar något sker ingen uppföljning och 

det finns inga kanaler för feedback. De anser det därför vara lönlöst att komma med förslag på 

saker som de anser kan förbättras. Vi förklarade tidigare att Nilmo ansåg arbetsuppgifterna 

som den inhyrda delen av personalen utför som relativt enkla. Denna inställning kan enligt oss 

ytterligare minska konsulternas vilja att komma med förändringsförslag eftersom 

arbetsledningen inte ser den inhyrda personalens arbete som särskilt meningsfullt. 

 

Baserat på vad Argyris och Schöns (1978) teori säger om lärande anser vi att Axis 

informationssystem och rapporteringskanal faller in under det som i teorin beskrivs som 

single-loop learning. Problem uppstår och rapporteras av personen som upptäcker problemet 

men det saknas ett djup i återkopplingsprocessen. Bristerna i återkopplingsprocessen gör att 

produktionspersonalen inte uppmuntras till att reflektera och ifrågasätta vad som orsakar 

problem. Axis uppnår i sin produktion enligt oss därmed inte det som Argyris och Schön 

beskriver som double-loop learning där underliggande faktorer i arbetsprocesser tas upp, 

ifrågasätts och förändras. Vi anser att Axis därmed delvis missar det ifrågasättande, 

utvecklande och förfinande av processer som enligt Porter (1996) och Blackman et al. (2004) 

är en förutsättning för att på lång sikt bli en framgångsrik organisation. Senge (1990) menar 

att företag ofta har svårt att inse vikten av att utveckla lärandet inom sin organisation. Vi 

berättade tidigare att Jonas Nilmo såg många av arbetsuppgifterna inom Axis produktion som 

relativt enkla. Denna inställning förstärker vår tro att Axis till viss del går miste om 

möjligheten att utveckla lärandet inom organisationen.  

 



 

 

46 

Ovanstående resonemang om att Axis i sin produktion i vissa avseenden missar att utveckla 

lärandet menar vi hade kunnat föreligga även om Axis inte hade haft någon inhyrd personal. 

Det som gör lärandeaspekten relevant i vår uppsats är att vi anser att det finns en unik 

möjlighet för företag som använder sig av strategisk bemanning att nå konkurrensfördelar. 

Konkurrensfördelarna menar vi kan uppnås genom att kombinera flexibiliteten med inhyrd 

personal och samtidigt kunna utveckla lärandet inom en organisation. Vi menar att denna 

kombination kan vara svår att uppnå eftersom användandet av inhyrd personal påverkar 

möjligheten att utveckla lärandet inom organisationen. Möjligheten påverkas av att företag 

som använder sig av inhyrd personal ofta har högre personalomsättning än företag som endast 

har fast anställd personal. Vi anser att en hög personalomsättning gör att kontinuiteten på ett 

företag minskar eftersom individerna inom organisationen ofta byts ut. Kontinuitet bland 

personalen är enligt Chiva (2004) viktigt för lärandet eftersom lärande till viss del är ett 

socialt fenomen. För att utveckla lärandet inom en organisation bör det erbjudas underlag för 

kunskapsutbyte mellan individer. Detta kunskapsutbyte underlättas av att medarbetarna tillåts 

arbeta nära varandra och det är därför viktigt att systematisera interaktion mellan individer. 

(Hwang 2003) Om den sociala interaktionen mellan medarbetare påverkas negativt av en hög 

personalomsättning tror vi att organisationens lärandeprocess försvåras. 

 

En annan aspekt som vi tror kan tänkas försvåra lärandet är att fast anställda i många 

avseenden kan tänkas ha ett kunskapsövertag jämfört med inhyrd personal. 

Kunskapsövertaget menar vi kommer av att den fast anställda personalen generellt arbetat på 

företaget under längre tid än den inhyrda personalen. Detta anser vi kan leda till att den fast 

anställda personalen blir ovilliga och oengagerade att ta till sig av den inhyrda personalens 

idéer och förslag. 

 

Organisationers lärandeprocess kan enligt oss även påverkas positivt av att använda sig av 

inhyrd personal. Ett exempel på detta som framkom under våra intervjuer var att inhyrd 

personal kan se på det inhyrande företagets verksamhet med nya perspektiv. Följande citat 

illustrerar detta: 
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”Konsulterna är väldigt drivna och ser ofta förändringsförslag. De har 

många sysselsättningar vid sidan av jobbet och kommer in med nya ögon 

och idéer. Detta kan säkert vara en fördel för de företag som tänker på detta 

när de hyr in.” 

 – Josefine, kandidatansvarig 

 

Maria Ivarsson på Manpower förklarar att konsulter ofta har andra erfarenheter än fast 

anställd personal. Hon förklarar att företag kan dra nytta av konsulters erfarenheter av 

liknande arbetsuppgifter från andra företag. Ivarsson menar att konsulternas tidigare 

erfarenheter gör att de brukar kunna se vad som fungerar bra eller mindre bra på en ny 

arbetsplats. Hon menar vidare att det inte är ovanligt att personer som varit på samma företag 

en längre tid blir hemmablinda. Under våra intervjuer med Kalle och Stina berättade de att 

deras tidigare erfarenheter gjorde att de såg annorlunda på Axis verksamhet jämfört med den 

fast anställda personalen. Inhyrda konsulter som alternerat mellan olika arbetsplatser tror vi 

kan tänkas tillföra nya perspektiv och därmed se vad som kan förbättras även om det skulle 

handla om tillsynes lätta och ganska standardiserade arbetsuppgifter.  

 

Kalle, studentkonsult, berättade att han tyckte att Axis inte utnyttjade hans kunskaper fullt ut. 

Han menar att Axis borde ha samtalat med honom och hört sig för angående vilken 

kompetens han besitter. Vidare ansåg han att Axis kunde ha tagit tillvara på hans kunskaper 

på ett bättre sätt om de hade haft en intervju eller gjort någon slags kartläggning av hans 

kunskaper och utbildning. Enligt oss har inhyrda konsulter inte bara erfarenheter utan även 

kunskaper som ett inhyrande företag kan dra nytta av. Den mångfald av kunskaper som kan 

finnas bland konsulter tror vi kan gå förlorad om det inhyrande företaget inte försöker 

tillvarata dessa. Användandet av inhyrd personal innebär, som vi förklarat tidigare, att hela 

anställningsprocessen sköts av ett bemanningsföretag, vilket kan innebära att det inhyrande 

företaget inte får en heltäckande bild av de personer som rekryteras. Vi menar att om det 

inhyrande företaget istället skött rekryteringen själva skulle de förmodligen ha fått en bättre 

bild av konsulternas kunskaper och kompetenser. Denna fråga anser vi vara speciellt viktig att 

ha i åtanke vid strategisk bemanning eftersom inhyrd personal då utgör en stor del av ett 

företags totala humankapital. 
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4.4 Framtida möjligheter till strategisk bemanning 

 

Den senaste tiden har årets avtalsrörelse och arbetsmarknadsdebatt kunnat följas i media. 

Diskussionen har i stor utsträckning handlat om företags möjligheter att använda sig av inhyrd 

personal. Vi kommer därför att titta på vad som kan tänkas påverka bemanningsbranschens 

framtida utveckling i Sverige. Detta gör vi för att påvisa vilka möjligheter svenska företag har 

att använda sig av strategisk bemanning i framtiden.  

 

Annamaria Westregård, universitetslektor vid Lunds universitet, förklarar att de svenska 

arbetsmarknadsreglerna styrs och påverkas av såväl intresseorganisationer som politiska 

beslut. Westregård menar att svensk arbetsrätt i huvudsak är uppbyggd kring att arbetsgivar- 

och arbetstagarparterna själva ska komma överens i olika frågor. Hon berättar vidare att 

arbetsmarknaden i Sverige i viss mån också styrs och regleras av den lagstiftning som omger 

den. Den svenska arbetsrättens utformning innebär att svenska fackföreningar har ett 

avgörande inflytande när spelreglerna för arbetsmarknaden utformas. I den senaste 

avtalsrörelsen skärptes vissa avtal gällande företags möjlighet att hyra in personal. 

(Westregård, 100528) Ur ovanstående resonemang utläser vi att utformningen av de svenska 

arbetsmarknadsreglerna har en stor inverkan på ett företags möjlighet att använda sig av 

inhyrd personal. Detta tolkar vi som att ett företags möjligheter att tillämpa strategisk 

bemanning i många avseenden ligger utanför företagets kontroll. 
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5. Avslutande diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att belysa och analysera strategiska aspekter ett företag bör beakta 

när de använder sig av inhyrd personal som en permanent del av sin långsiktiga 

personalstrategi. För att utreda vårt syfte satte vi upp följande problemformulering: Vilka 

företagsstrategiska fördelar och nackdelar kommer med användandet av strategisk 

bemanning? 

 

Varje företag har en unik personal- och arbetssituation och därför finns det många skiftande 

anledningar till varför ett företag kan tänkas börja använda sig av strategisk bemanning. Den 

anledning vi ser som viktigast till att ett företag bör använda sig av strategisk bemanning är 

möjligheten att uppnå ökad flexibilitet. Vi tror att en allt mer integrerad världsmarknad 

kommer att innebära hårdare konkurrens och att organisationer kommer att behöva anpassa 

sig till förändringar i omvärlden. För att kunna hantera dessa förändringar tror vi att en 

flexibel personalstyrka kan bli avgörande för om svenska företag ska kunna vara 

konkurrenskraftiga. Det starka svenska anställningsskyddet gör att det är ett risktagande att 

anställa personal. Genom att använda sig av strategisk bemanning anser vi att företag kan 

minska risken förknippad med att anställa personal. Vi menar att företag kan använda sig av 

strategisk bemanning som ett sätt att gardera sig mot ovissa framtida förändringar i sitt 

personalbehov.  

 

Organisationer kan uppnå en väldigt hög flexibilitet med hjälp av strategisk bemanning. 

Denna flexibilitet anser vi kommer till priset av att kontinuitet blir lägre och 

personalomsättningen högre. Företag som använder sig av studentkonsulter kan enligt oss 

uppnå en ännu högre flexibilitet eftersom studentkonsulter anställs på timbasis. Företag måste 

därför enligt oss väga omfattningen av eventuella nackdelar med studentkonsulter med hur 

flexibel personalstyrka de anser sig behöva. 

 

Oavsett av vilka anledningar ett företag väljer att använda sig av strategisk bemanning så 

kommer företagets organisationskultur att påverkas. Vi menar att företag som använder sig av 

strategisk bemanning bör sträva efter att skapa en enhetlig organisationskultur där även inhyrd 

personal omfattas. Detta menar vi är viktigt för att få hela organisationen att sträva mot 

samma mål och för att undvika uppkomsten av konflikter. Vi menar att det är varje enskilt 



 

 

50 

företags unika förutsättningar som avgör hur de bör agera för att få inhyrd personal att bli en 

del av sin organisationskultur.  

 

I uppsatsen lyfter vi fram aspekterna identitet, lojalitet och motivation som viktiga för ett 

företag som använder sig av strategisk bemanning att ta hänsyn till. För att ett företag som 

använder sig av strategisk bemanning ska få högpresterande medarbetare som vill arbeta i 

organisationen är det viktigt att även inhyrd personal är lojala, motiverade samt identifierar 

sig med organisationen. Vi menar att det är viktigt för företag som använder sig av strategisk 

bemanning att diskutera med bemanningsföretaget hur frågor kring inhyrd personals 

identitets, lojalitets och motivationsaspekter ska hanteras. Lämnas hanteringen av dessa frågor 

över till bemanningsföretaget riskerar det inhyrande företaget att tappa förståelsen för den 

inhyrda personalens identitets, lojalitets och motivationsbehov. Detta riskerar i sin tur att leda 

till omotiverade medarbetare som inte strävar mot samma mål som den fast anställda 

personalen.  

 

Organisatorisk utveckling är en förutsättning för att kunna utveckla en konkurrenskraftig 

organisation. Vi menar att företag kan vinna konkurrensfördelar genom att uppmuntra sina 

medarbetare till att utveckla företagets rutiner och processer. I uppsatsen har vi visat att 

användandet av strategisk bemanning kan påverka möjligheten till organisatorisk utveckling. 

Organisatorisk utveckling är enligt oss i vissa avseenden beroende av att medarbetarna inom 

en organisation tillåts arbeta tillsammans och utveckla rutiner över en längre tid. Strategiskt 

bemanning kan, som vi har visat, innebära att personalomsättningen blir högre och att 

kontinuiteten i arbetsstyrkan minskar. Detta menar vi innebär att företag som använder sig av 

strategisk bemanning bör utveckla processer och rutiner som tillvaratar inhyrd personals 

kunskaper och omvandlar denna till organisatorisk kunskap. I uppsatsen beskrev vi att inhyrda 

konsulter ofta har många och skiftande erfarenheter som vi anser att inhyrande företag bör dra 

nytta av. Vi anser att tillvaratagandet av inhyrd personals erfarenheter och kunskaper är 

speciellt viktig att ha i åtanke vid strategisk bemanning eftersom inhyrd personal då utgör en 

betydande del av ett företags totala humankapital. 

 

Vi anser att i dagens moderna organisationer så kan nästintill alla arbetsuppgifter utvecklas 

och förbättras. Genom att ta till sig av medarbetarnas erfarenheter menar vi att ett företag kan 

utveckla sin organisation. Då utvecklande av organisationen är avgörande för ett företags 

långsiktiga konkurrenskraft menar vi att företag alltid ska se sin personal som en del av sin 
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kärnverksamhet. Detta menar vi innebär att företag inte ska betrakta strategisk bemanning 

som en outsourcning av personalfunktionen. Om ett företag ska kunna använda sig av 

strategisk bemanning på ett framgångsrikt sätt anser vi att personalen måste ses som en 

tillgång och inte som en kostnad. Vi menar att alla medarbetare inom en organisation ska 

betraktas som tillgångar eftersom deras kunskaper är värdefulla för organisationen. Strategisk 

bemanning bör enligt oss användas på ett sätt som möjliggör för företag att kombinera 

flexibiliteten som kommer av strategisk bemanning med organisatorisk utveckling. 

  

Den framtida utvecklingen och möjligheten för företag att använda sig av strategisk 

bemanning påverkas av politiska beslut och intresseorganisationers handlande. Detta blev 

tydligt i den senaste avtalsrörelsen som innebar att vissa avtal kring hur företag får använda 

sig av inhyrd arbetskraft skärptes. Ett möjligt framtida scenario är att företag som redan idag 

använder sig av strategisk bemanning kan få en konkurrensfördel av att avtalen skärptes. Vi 

menar att detta beror på att strategisk bemanning endast kommer att kunna tillämpas av de 

företag som redan idag använder sig av en hög andel inhyrd personal samt företag som 

befinner sig i en tillväxtfas. För att ett företag ska kunna börja använda sig av strategisk 

bemanning krävs det att företaget är i en expansionsfas där personalbehovet ökar, annars 

förblir de fast i sin befintliga personalstruktur. Företag i Sverige kan därmed få olika 

spelregler för hur de tillåts att lösa sina personalfrågor. Denna utveckling kan hämma företags 

möjligheter att utnyttja fördelarna med strategisk bemanning.  

 

Under skrivandet av denna uppsats har vi insett att det finns stora konkurrensfördelar att nå 

för de företag som klarar av att tillämpa flexibiliteten som kommer av strategisk bemanning. 

Kan flexibilitet kombineras med en medvetenhet från företagens sida gällande hanteringen av 

de inhyrda konsulterna och organisatorisk utveckling tror vi att de samlade positiva effekterna 

av strategisk bemanning kan bli stora. Om en organisation lyckas med att utveckla sin 

verksamhet och samtidigt klarar av att anpassa sig till förändringar i världsekonomin tror vi 

att de står väl rustade för framtida utmaningar.  
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5.1 Vidare forskning 

 

Under arbetet med vår uppsats framkom det ett flertal intressanta områden som vi anser kan 

vara lämpliga förslag för framtida forskning. För att ge inspiration till vidare forskning ska vi 

nu delge några intressanta aspekter vi anser värda att titta närmare på men som hamnade 

utanför syftet med vår uppsats.  

 

Vi anser att det hade varit intressant att genomföra en övergripande studie som undersöker 

användandet av inhyrd personal. En sådan studie hade förslagsvis kunnat jämföra hur olika 

företag väljer att använda sig av strategisk bemanning. 

 

Vi tycker det hade varit intressant att undersöka och kartlägga hur ett företag ska eller bör gå 

tillväga för att ta till sig av inhyrd personals kunskap och erfarenheter. Vilka rutiner och 

processer bör ett inhyrande företag använda sig av för att göra individuell kunskap till 

organisatorisk kunskap? 

  

Ytterligare forskning kan bedrivas kring hur ett företag konkret ska gå tillväga för att få 

inhyrd personal att känna sig motiverade, lojala samt känna tillhörighet till företag där de hyrs 

in. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att titta närmare på de kostnader som är förknippade 

med användandet av inhyrd personal. Hur ser kostnaderna ut per timme jämfört med fast 

anställd personal, hur tas kostnader för upplärning i beaktande och när går gränsen för om 

omsättningshastigheten på inhyrd personal blir för hög? 
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6.1 Elektroniska källor 

 

www.dn.se 

a) 

http://www.dn.se/ekonomi/fler-foretag-valjer-att-hyra-sin-personal-1.1007971, 091205 

 

b) 

http://www.dn.se/ekonomi/inhyrd-personal-stridsfraga-for-facket-1.1026093, 100124 

 

6.2 Muntliga källor 

 

Intervjuer 

Petra Berg, affärsområdeschef, Manpower Professional, 091116 

Maria Ivarsson, affärsområdeschef, Manpower, 091119 

Eva Jönsson, Sales Manager, Proffice, 091119 

Josefine*, kandidatansvarig, medelstort bemanningsföretag*, 091126 

Jonas Nilmo, chef på CLC1, Axis Communications, 091126  

Kalle*, studentkonsult, medelstort bemanningsföretag*, 091201 

Stina*, studentkonsult, medelstort bemanningsföretag*, 091201 

Sebastian Nilsson, HR-specialist, Axis Communications, 100427 

Lena Kastor, produktionsmedarbetare, Axis Communications, 100504 

Annamaria Westregård, Universitetslektor vid Lunds universitet, 100528 

 

* Anonymiserade källor med fiktiva namn 

 

6.3 Företagsinterna källor 

 

Axis Communications AB, Årsredovisning 2009 

 

 

 

http://www.dn.se/ekonomi/fler-foretag-valjer-att-hyra-sin-personal-1.1007971
http://www.dn.se/ekonomi/inhyrd-personal-stridsfraga-for-facket-1.1026093
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7. Bilaga 1 - Intervjuöversikt 

 

Respondent Titel Företag Datum Tid 

Petra Berg Affärsområdeschef södra 

Sverige Manpower 

Professional 

Manpower AB 16/11-09 1 h 

Maria Ivarsson Affärsområdeschef 

divisionen Manpower i 

området Malmö  

Manpower AB 19/11-09 1 h 

Eva Jönsson Sales manager Proffice AB 19/11-09 1 h 

Josefine* Kandidatansvarig Medelstort 

bemanningsföretag* 

26/11-09 1 h 

Jonas Nilmo Chef på CLC1 Axis Communications 

AB 

27/11-09 1,5 h 

Kalle* Inhyrd studentkonsult på 

Axis Communications AB 

Medelstort 

bemanningsföretag* 

1/12-09 1 h  

Stina* Inhyrd studentkonsult på 

Axis Communications AB 

Medelstort 

bemanningsföretag* 

1/12-09 1 h 

Sebastian 

Nilsson 

HR-specialist Axis Communications 

AB 

27/4-10 1 h 

Lena Kastor Fast anställd 

produktionsmedarbetare 

Axis Communications 

AB 

4/5-10 1,5 h 

Annamaria 

Westregård 

Universitetlektor vid Lunds 

universitet 

Lunds universitet 28/5-10 30 min 

 

 
* Anonymiserade källor med fiktiva namn 

 


