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Sammanfattning 

 
 
Titel:  Inhyrd personal - en extra kostnad eller en möjlighet? 

 
Kurs: Kandidatuppsats – företagsekonomi med inriktning            

redovisning & finansiering 

 

Författare:  Mathilda Ekberg och Sussie Makari 
 

Handledare:  Bengt – Göran Andersson 

 
Problemformulering: Bakgrunden till vår uppsats startade när vi själva började söka extrajobb 

vid sidan av studierna och upptäckte ganska snart att de flesta jobb av 

intresse som var vakanta på arbetsmarknaden gick att söka via 
bemanningsföretag. Därför blev vi intresserade av att få veta varför 

företag väljer att gå via bemanningsföretag istället för att anställa själva. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att få reda på hur företag ser på de kostnader 
som uppstår vid inhyrning av personal.   

 

 
Metod: I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt val av metod. Vi kommer 

att berätta utförligt hur vi ska gå tillväga för att genomföra vår 

undersökning. Även förhållningssättet kommer att presenteras som 

utmynnar i senare delen av uppsatsen i analys och slutsats. 

 

Teori: I teoriavsnittet presenterar vi de teorier som vi valt att använda oss av, 

bland annat ”Det Intellektuella kapitalet” och ”Porters fem 
konkurrenskrafter”. Även här presenteras de vetenskapliga artiklar som 

vi har funnit intressanta att studera inför arbetet.  

 
Empiri: I det här avsnittet presenteras våra intervjufrågor respektive svar. 

  

Analys: Här analyserar vi de svar vi har fått vid intervjuerna med hjälp av de 

teorier som vi presenterar i teorikapitlet.  
 

Slutsats: Slutsatsen är den väsentligt viktiga delen i vår uppsats. Här drar vi 

slutsatser med hjälp av de nya perspektiv vilka vi har fått vid 
intervjuerna. 

 

Källkritik: Här presenterar vi vår egen åsikt om de artiklar, böcker och svar som vi 
fått vid intervjuerna.  

 

Nyckelord: Intellektuellt kapital, Porters fem krafter, Bemanningsföretag, 

Bemanningsbranschen. 
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Abstract  
 
 

Title:   Agency staff - an additional cost or an opportunity?  

 

Course:  Bachelor of Science - Business administration, accounting and financing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Author:  Matilda Ekberg and Sussie Makari   

 
Supervisor:   Bengt - Göran Andersson  

 

Problem:   The background to our thesis started when we began the search for extra 

   job alongside our studies and soon discovered that most of  the job  
   in interest which was available in the labor were able to be applied 

   through the temporary agency companies. Therefore we were interested  

   to know why companies choose to go through temporary agencies  
   instead of employing staff from the open labor market.  

 

Purpose:  The purpose of this study is to find out how companies consider the
  costs involved in the hiring of staff.  

 

 

Method:  In this section we will present our choice of methodology. We will 
  explain in detail how we should proceed to carry out our investigation.

  Although the approach will be presented, leading to the latter part of the

  paper in the analysis and conclusion.  
 

 I teoriavsnittet presenterar vi de teorier som vi valt att använda oss av, 

bland annat ”Det Intellektuella kapitalet” och ”Porters fem 
konkurrenskrafter”. Även här presenteras de vetenskapliga artiklar som 

vi har funnit intressanta att studera inför arbetet.  

 

 
Theory:  The theory section, we present the theories that we have chosen to use

  “The Intellectual Capital” and “Porters Five Forces”. We also present the             

 scientific papers we have used for this latter. 
 

Empirical:  In this section we present our interview questions and answers. 

 

Analysis:  Here we analyze the response we have received in the interviews with
 the help of the theories that we present in our theory chapter.  

 

Conclusion: The conclusion is the essential key part of our thesis. Here we draw
  conclusions using the new approach we have obtained in the interviews.  

 

Criticism of the Source:  Here we present our own opinion on the articles, books and answers that
  we received in the interviews.  

 

Keyword: Intellectual Capital, Porters Five Forces, temporary agency work, 

temporary agency work industry. 
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1 Introduktionskapitel  
 

1.1 Inledning  
 
I det här kapitlet försöker vi beskriva bakgrunden till det problemområde som vi har funnit intressant 
att studera och undersöka. Kapitlet kommer att avslutas med en presentation av forskningsrapporter 

som är gjorda inom ämnet. 

 

1.2  Problembakgrund  
 
Idén till vår uppsats tog sin form när vi själva började söka extrajobb vid sidan av studierna och 
upptäckte ganska snart att de flesta jobb av intresse som var vakanta på arbetsmarknaden gick att söka 

via bemanningsföretag. Flertalen av jobben i fråga utanannonserades via arbetsförmedlingens 

hemsida
1
 med länkhänvisning till bemanningsföretagen. För att vara mer specifik om vilka jobb som 

diskuteras här ska det nämnas att det gäller deltidsjobb i form av visstidsuthyrning och även 

rekrytering där man blir anställd av bemanningsföretagens kund efter en viss provtid. Vi blev därför 

intresserade att få veta varför företag väljer att anlita bemanningsföretag. Varför hyr företag istället för 

att anställa?  
 

Fram till 1993 var det inte tillåtet att driva privata arbetsförmedlingar men sedan dess har etableringen 

av nya bemanningsföretag ökat lavinartat.
2
  Med andra ord kan man anta att bemanningsföretag är en 

motsvarighet till arbetsförmedlingen. Det som skiljer dessa två åt är att arbetsförmedlingen förmedlar 

jobb utan något vinstintresse medan bemanningsföretagen lever på att hyra ut personal, även rekrytera, 

men har dock ett vinstintresse.
3
 Bemanningsföretag är arbetsgivare som bland annat hyr ut personal till 

kundföretag.
4
 

 

1.3 Problemdiskussion 
 
En första frågeställning tog sin form, med anledning av att antalet företag som sökte personal via 

bemanningsföretag var många fler. Vi blev då nyfikna på att ta reda på varför företag går denna väg 

till anställning. Det borde bli dyrare att hyra in sin personal istället för anställa från den öppna 
arbetsmarknaden. Den kostnad som företag får betala extra till bemanningsföretaget för den inhyrde 

borde överstiga kostnaden för en vanlig anställd vare sig det är en tillsvidaretjänst eller en tillfällig 

tjänst. Enligt en rapport gjord av Unionen 2008 så är kostnaden för att anlita bemanningsföretag 25-
100% dyrare än att anställa personen själv.

5
  

 

Vi har uppmärksammat att tidigare forskningsrapporter och doktorsavhandlingar förekommer inom 

ämnet. Tidigare studier vi har sett har varit kritiska mot bemanningsföretagen och ganska stor vikt har 

lagts vid studier i hur personerna som jobbar uthyrda mår psykiskt. Dessutom är ämnet i dagsläget 

högst aktuellt på grund av att vissa röster har höjts som påstår att de som hyrs ut via 

                                                             

1 www.ams.se (2010-05-10) 
2 Olofsdotter, Gunilla (2008) 
3 www.ams.se (2010-05-10) 
4 www.ams.se (2010-05-10) 
5 Elisabeth, Åberg (2008) 

http://www.ams.se/
http://www.ams.se/
http://www.ams.se/
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bemanningsföretagen får jobba under sämre villkor än de andra yrkesverksamma inom företagen.
6
 

”Bemanningsföretag är slaveri”, detta hävdar Ann Hillin, fackordförande för metallarbetarna vid 

Ericsson i Gävle.
7
 Detta är ett exempel på de diskussioner som förs inom massmedia. 

Väldigt lite vikt läggs vid att belysa de ekonomiska orsakerna som gör att företag väljer denna väg och 

liten vikt har lagts vid att granska den bidragande orsaken till att just företag väljer att rekrytera via 

bemanningsföretag än att rekrytera själva via arbetsmarknadsinstitution, arbetsförmedlingen eller den 

öppna arbetsmarknaden där den som söker jobb själv annonserar sin profil. 

 

Vi har även hittat kvantitativa forskningsmaterial som baseras på huvudfrågan, nämligen varför 

företag hyr in sin personal. Detta material kommer vi att använda oss av i vår analys. Vi anser att 

dessa forskningar inte går in på djupet och tar inte märkbar hänsyn till vad företagen tycker om 

kostnaderna. Därmed vill vi komplettera dessa undersökningar med kvalitativa resultat som 

presenteras i empiridelen. 

  

1.4 Problemformulering  
 

För att vara mer specifika har vi valt att ställa vår undersökningsfråga enligt nedan: 

 

Varför väljer företag att hyra in eller rekrytera sin personal via bemanningsföretag? 

 

Sparar företag in på personalkostnader genom att hyra in personal istället för att anställa? Om det 

kostar mer, varför är de då villiga att betala denna extra kostnad? 

 

1.5 Syfte 
 

Med denna undersökning vill vi ta reda på hur företag i byggbranschen ser på sin personal från det 

intellektuella kapitalets sida, även om kostnaderna för inhyrning av personal påverkar deras val att 

anlita bemanningsföretaget.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

Avgränsning sker till den ekonomiska aspekten av problematiken, redovisnings - och kostnadsdelen. 

Det som rör hur de anställda mår och den psykologiska biten lämnas åt sidan. Branschen som 

undersöks vidare är byggbranschen.  

  

  

                                                             

6 Eklind, Andres (2010)  
7 Eklind, Andres (2010)  
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1.7 Litteraturstudier av vetenskapliga artiklar  

Här presenteras de vetenskapliga artiklar vi haft som utgångspunkt i vår uppsats.  Vi förklarar vad de 

handlar om och mot slutet görs en sammanfattning över artiklarna. De flesta artiklar som finns om 

bemanningsföretag kommer från USA men vi har även försökt att hitta relevanta artiklar som håller 

sig inom Europa.  

 

1.7.1  Flexibilitetens främlingar8 

 

I ”Flexibilitetens främlingar – om anställda i bemanningsföretag” av Gunilla Olofsdotter från 2008 

kan vi läsa om vilka konsekvenser flexibiliteten har för de människor som väljer att jobba genom 

bemanningsbranschen. Flexibilitet i den meningen att individerna måste anpassa sig till olika 

arbetsmiljöer och arbetsvillkor på grund av att de hyrs ut periodvis till olika företag. Vidare studerar 

hon deras arbetsvillkor och deras upplevelser av yrkesvalet. Hela studien baseras på intervjuer och 

resultat av andra forskares slutsatser. Huvudsyftet med doktorsavhandlingen är att kartlägga hur 

organiseringen av personaluthyrning går till och hur dess personal upplever anställningsförhållanden 

och tillhörighet. Hon ser en underliggande konflikt mellan ”konsulterna” och deras ”chefer”, en 

konflikt som grundar sig på att konsulterna känner en stor ekonomisk osäkerhet och maktlöshet då de 

inte kan påverka sin dagliga arbetsmiljö. Deras ekonomiska osäkerhet och maktlöshet förstärks av en 

bemötande omgivning då de är på sina tjänster, genom att de blir betraktade som opålitlig och illojala. 

Dessa orosmoln ser hon som en orsak att kontakterna mellan parterna avbryts och i längden upphör. 

Med parterna menar hon bemanningsföretaget och den anställde. Hennes studie visar en inre konflikt 

inom bemanningsföretaget. 

 

1.7.2 Professional employer organizations: What are they, who uses 

them, and why should we care?9 

 

I USA började man med personalrekrytering i början av 1980-talet. Där finns det mer forskning inom 

området. Vi vet inte om den forskningen skulle ha visat samma resultat om undersökningarna hade 

utförts på den svenska marknaden. Artikeln undersöker bemanningsbranschen i USA och kartlägger 

den industriellt och demografiskt. Resultatet av deras forskning visar att omsättning av 

personaluthyrning är hög inom transportindustri och reparationsservice. Användningsfrekvensen är 

beroende av storleken på företaget och dess moderbolag. Marknaden som växer, bygger på rörlighet 

och anpassningsbarhet. Därför finns behov av att bygga mer kontinuitet i de vardagliga sociala 

relationerna. Den som jobbar blir ansvarig för företagets verksamhet genom sitt ställningstagande i 

den dagliga verksamheten men de blir aldrig fullvärdiga medlemmar i kundföretaget. Dessutom 

kommer det fram att de personer som hyrs ut inom branschen ingår inte i någon statistik över 

sysselsatta i USA.  

  

                                                             

8
 Olofsdotter, Gunilla (2008) 

9 Lombardi, Britton & Ono, Yukako (2008) 
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1.7.3 Developing a Model for Managing Intellectual Capital10 

Artikeln vänder sig både till teoretiker och även de som vill praktisera inom ämnet. Den återger 

bakgrund, likväl som definitionen för “Det Intellektuella Kapitalet” och hur den ska anpassas till 

kunskapsföretag. Artikeln börjar med frågan: vad är det som vandrar ut genom företagets dörrar varje 

dag? Är det personalen? Är det företagets kunskaper? Klarar företag verkligen styra sitt intellektuella 

kapital systematiskt? Är det något företag som gör vinst på sina anställda?  

      

Intellektuell kapital är ett tillvägagångssätt som hjälper företag i sin strävan att öka företagets vinst 

genom att implementera modellen i kunskapsföretaget, det så kallade ”intellektuella kapitalet” . Vid 

tidpunkten då artikeln skrevs visades stort intresse och samtidigt växte en efterfrågan fram som skulle 

komma att komplettera den traditionella företagsvärderingen. Man såg många anledningar till att det 

var viktigt att komma på ett sätt att omvandla företagets kunskaper till tillgångar, den immateriella 

tillgången. 

     ”Intellectual capital is a topic of increasing interest to firms that derive their profits from innovation and 

knowledge-intensive services. In many cases, these ´knowledge firms´ find that the marketplace values them at 

price far higher than their balance sheets warrant. What is the true value of a company like Microsoft? It is 

more than the intangible intellectual assets as well as its ability to convert those assets into revenues. The market 

premium for Microsoft and other knowledge companies is for the intellectual capital as well as the firm’s ability 

to systematically leverage it. But surprisingly, few managers in knowledge firms can define intellectual capital, 

what it is, where it resides in the firm, and how they manage it to produce the profits that so excite the market.”11 

 

Fig.1
12

  

                                                             

 
11 Edvinsson, Leif & Sullivan, Patrick (1996)   
12 Edvinsson, Leif & Sullivan, Patrick (1996) 
    

 



10 
 

Humankapital är i centrum för den modellen.  Modellen består av följande delar: 

 Human Resource – Humankapital är organisationens mänskliga element. Den 

inkluderar ägarna, anställda, entreprenörer, leverantörer och alla människor 

som är kopplade till organisationen. Den presenterar den individuella 

kunnigheten i hur företaget löser sina problem. Humankapital är det enda och 

stora element i en organisationens intellektuella kapital.  
 

 Intangible Assets - Det är de icke fysiska tillgångar som kommer att generera 

framtida kassaflöden, immateriella tillgångar. 

 

 Intellectual Assets - Är de kodifierade, materiella eller fysiska tillgångar av en 

specifik kunskap som organisationen äger rättigheterna av. 

 

 Intellectual Capital - Är de kodifierade, materiella eller fysiska tillgångar av 

en specifik kunskap som organisationen äger rättigheterna av. 

 

 Intellectual Property - En laglig form beskrivning av den intellektuella 

tillgången vilket man har vidtagit lagliga skydd för.  

 

 Structural Capital- Allt som är kvar när människor går hem efter avslutad 

arbetstid. 

 

Modellen visar hur värdefull organisationens personal är då den är placerad i centrum för modellen. 

Utifrån modellen ska man kunna styra mot ett mål och det är att öka organisationens vinst.  
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1.7.4   Why employers use flexible staffing arrangement 13              

                                                                         

I en artikel skriven av Houseman  går hon igenom en studie av företags användande av tillfällig 

arbetskraft. En del av denna tillfälliga arbetskraft är från bemanningsföretag ”Agency temporaries”. 

Undersökningen är gjord i kvantitativ anda och svaren är därefter.  

De främsta anledningarna Houseman kom fram till i sin undersökning gällande varför företag hyr in 

via bemanningsföretag är följande: 

Provide needed assistance at times of unexpected 

increases in business      52.2% 

 

Fill in for absent regular employee who is sick, on 
vacation, or on family medical leave    47.0% 

 

Fill vacancy until regular employee is hired    46.6% 

 
Special projects      36.0% 

 

Seasonal needs      28.1% 
 

Screen job candidates for regular jobs     21.3% 

 

 
Man ser i dessa resultat att de främsta anledningarna handlar om att hyra in personal för att täcka upp 

oanade arbetstillfällen. Det vi inte vet och kan tycka att de missat i denna undersökning är att få 

företaget att visa i vilken ordning företagen skulle rannsaka dessa i. Man har fått, vad vi förstår, kryssa 

i flera alternativ i undersökningen men man får inte veta vilka eller vilket av alternativen som stämmer 

bäst överens med företagets syn. Hade man fått det, hade man fått en bättre bild av vilket av 

alternativen företagen såg som främsta anledning till inhyrning av personal. 

 

1.7.5 Explanatory factors for firm’s use of temporary agency work in 

Germany14  

 

I artikeln “Explanatory factors for firm’s use of temporary agency work in Germany” av Kirsten 

Thommes och Katrin Weiland har de gjort olika hypotestest för att komma fram till sina resultat som 

förklarar varför företag hyr in via bemanningsföretag. De kom fram till olika resultat men det vi ansåg 

mest intressant för vår undersökning var att företag förflyttar sin ekonomiska risk till 

bemanningsföretagen. De använder det även när de får en ökad produktivitet, precis som studien av 

Houseman ovan visar.  

  

                                                             

13 Houseman, Susan N. (2001)  

 
14 Thommes, Kirsten & Weiland Katrin (2010) 
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1.7.6 The Wage Effects of Temporary Agency Work
15

 

 

Artikeln handlar om hur lönesättningen för de anställda inom bemanningsbranschen ser ut. Syftet med 

artikeln är att ta reda på är hur mycket lönerna mellan den fastanställde och den anställde via 

bemanningsföretag skiljer sig åt. Denna studie är gjord i tyskland och presenterades 2002. 

Undersökningen visar även ökning av anlitning av bemanningsföretag.  

Enligt diagrammet nedan ser man hur lönen påverkas av att vara anställd på ett bemanningsföretag. 

Vid den horisontella axeln ser man perioden innan och efter man har varit anställd i 

bemanningsföretaget. De negativa åren visar åren innan man blev anställd av bemanningsföretaget, 

året noll är då man är anställd av bemanningsföretaget. 

Resultatet man kommit fram till är att under en korttidsperiod så ”tjänar” den anställde inom 

bemanningsföretaget inte på att vara anställd där, då den i genomsnitt får en lägre lön än den 

fastanställde inom samma företag, detta ser man på figur 2 vid år noll. Skillnaden är störst bland de 

utan yrkesexamen. Dock får den anställde via bemanningsföretag en större fördel efter sin anställning 

via bemanningsföretag, när den väl blivit fastanställd. Då kan man se en ökning i lön och även mer än 

de åren innan man blev anställd av bemanningsföretaget.  Den procentuella lönen är annorlunda 

jämfört med dem som är anställda av det inhyrande företaget, detta presenteras på den vertikala axeln.  

                                          

                            Fig. 2
16  Earnings Differential During Working Life, DIW Berlin 2003      

 

                                                             

15 Kvasnicka, M & Werwatz, A (2003) 
16 Kvasnicka, M & Werwatz, A (2003) 
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1.7.7 Sammanfattning och konklusion 

 

”Många satsar på en flexibel och rörlig organisation, och väljer att hyra personal (antingen delar av 

personalen eller hela personalstyrkan) istället för att anställa och avskeda vartefter konjunkturen går 

upp och ner.”
17

.  

Denna text hittar vi på Poolias hemsida, den ger en bild av marknadsföringsstrategin för 

bemanningsföretaget. Där ser vi likheterna mellan vad Poolia anser och vad Gunilla Olofsdotter 

skriver i sin artikel. Med detta ser vi att Gunilla Olofsdotters artikel styrker det marknadsföringssätt 

Poolia har valt genomföra.  

Även svenska kvantitativa studier finns, som Ola Bergström et al i boken ”Den nya arbetsmarknaden – 

bemanningsbranschens etablering i Sverige” har gjort, där de kartlägger användningen av inhyrd 

personal på den svenska marknaden och ser orsakerna till inhyrningen.
18

  I denna studie ser de mest 

frekventa svaren ut som följande, av nedan angivna orsaker för att hyra in personal:  

 

Ersätta frånvarande personal          50% 

 

Förutsebart behov av extra kapacitet under en begränsad period       27% 
 

Tillfällig bemannings av lediga obesatta jobb    19% 

 

Oförutsebart behov av extra kapacitet under en begränsad period      18% 

 

Här ser man också som i Housemans artikeln att det mest handlar om att ersätta tillfälliga tjänster. 

Men i samma artikel har man inte kunnat välja vilket alternativ som stämmer bäst överens, vilket gör 

att man missar en viktig del i undersökningen. Det vi vill utforska vidare med vår kvalitativa 

undersökning och det vi ser att Houseman går miste om i sin undersökning är hur företagen tänker vad 

gäller de inhyrda gällande dess kostnader. Vi inspireras av hermeneutiken och gör en kvalitativ 

undersökning, men ser denna undersökning som intressant och hoppas kunna koppla de svar vi får och 

jämföra dem med Housemans. Bara 5,1 % har svarat att det är för att spara ”training cost” och 11.5% 

för ”wage and/or benefit costs”.  

Artikeln The Wage Effects of Temporary Agency Work är intressant ur perspektivet från den anställde 

på bemanningsföretaget. Att se hur deras lön påverkas av att vara anställd på ett bemanningsföretag. 

Här får vi nya funderingar som vi inte haft tidigare, kan det vara så att priset på att hyra in från 

bemanningsföretag inte skiljer så mycket från att anställa själv på grund av att de anställda får ”nöja” 

sig med en lägre lön under sin tid på bemanningsföretagen. 

Artikeln “Developing a Model for Managing Intellectual Capital” visar att intellektuella kapital är ett 

viktigt och efterfrågat verktyg som kan användas för att stärka organisationens mervärde. Den 

traditionella balansräkningen visar vad företaget har presterat i dåtid men visar inget värde om 

organisationens intellektuella kapital. Modellen hjälper både teoretiker som de som vill praktisera 

ämnet för att kalkylera fram ett värde som kan läggas till de finansiella siffrorna som tillsammans 

bildar marknadsvärde. I hjärtat av Intellektuella kapitalet är humankapital, den individ som jobbar på 

företag och utför arbetsprestationer. Men författaren medger också sina brister i form av att det är svårt 

                                                             

17 http://www.poolia.se/sok-personal/personaluthyrning-och-bemanning.html.(2010-05-18)   
18 Bergström, Ola (2007)  

http://www.poolia.se/sok-personal/personaluthyrning-och-bemanning.html
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att mäta humankapital. Med andra ord vet man inte vad som pågår i huvudet och hjärtat hos den 

anställde. Dessa är svåra att mäta. 
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2 Metodkapitel 
 
I det här avsnittet presenteras vårt val av metod. Dessa metoder kommer sedan appliceras vidare i 

empiri, analys och slutsats. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiska förhållningssätt 

Här presenteras de olika vetenskapsteoretiska förhållningssätt som man kan ha när bland annat 

problem ska studeras.  

 

2.1.1  Hermeneutik och Positivism 

 

Hermeneutik betyder läran om förståelse.
19

 Innan man kommer till förståelse av det man undersöker 

måste man ha en förförståelse. Det är sedan förförståelsen som formar vår förståelse.
20

 Den 

hermeneutiska cirkeln (eller spiralen) visar att erfarenhet och förförståelse förutsätter en varandring i 

en ständig kretsgång.
21

 Detta visar då att förförståelsen för det man studerar bara ökar under tiden. 

Hermeneutikern söker inte efter den absoluta sanningen och har inte heller monopol på sanningen.
22

 

Det kanske är därför Thuren konstaterar att hermeneutiken är en osäker metod, men som är nödvändig 

som komplement till de ”hårda” data som finns inom positivismen.
23

  

Enligt positivismen finns två källor till kunskap, det vi kan iaktta och det vi kan räkna ut med logik. 

Man lämnar känslorna åt sidan och analyserar logiskt för att komma fram till sin slutsats. Positivismen 

har nära släktskap med naturvetenskapen. Man söker så säker kunskap som möjligt. 
24

 

 

2.1.2 Kvalitativ och Kvantitativ 

 

Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

Innan vi börjar beskriva vad kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod är, är det nämnvärt att förklara 

att det inte är två olika metoder, alltså inte två separata metoder utan snarare två grupper av metoder. 

 Kvantitativ forskningsmetod – Denna forskningsmetod sker helt och hållet på forskarens 

villkor. Forskningen sker på en objektiv nivå, då man betraktar objektet som skall undersökas 

med avseende på en eller flera variabler. Det som ska undersökas eller snarare det data som 

ska insamlas ska kunna ske numeriskt, med andra ord kunna gå att mäta. Det är alltså 

observatörens insamlade data eller observationer som ligger till grund för metoden.  

                                                             

19 Birkler, Jacob (2008), s.100 
20 Birkler, Jacob (2008), s.101 
21 Thuren, Torsten (2007), s.61 
22 Birkler, Jacob, (2008), s.108 
23 Thuren, Torsten, (2008), s.102 
24 Thuren, Torsten, (2007), s.16ff 
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 Kvalitativ forskningsmetod – De forskare som förespråkar kvalitativ forskningsmetod 

förnekar att allt går att mäta med enbart kvantitativt tillvägagångssätt. Metoden används mer 

subjektivt och man försöker bygga på med egna erfarenheter. Det sker en så kallad 

tvåvägskommunikation där forskaren deltar aktivt. De insamlade data tolkas och presenteras 

baserad på forskarens egna erfarenheter, det är just detta som ibland kan ses som en svaghet 

enligt dem som förespråkar den kvantitativa forskningsmetoden.  

 

Vid val av dessa forskningsmetoder ska följande beaktas; undersökningsämnet, vilken uppfattning har 

man av ämnet som ska undersökas och med vilket syfte vill man undersöka ämnet? Därför är det svårt 

att använda sig av uteslutningsmetoden då man väljer den ena framför den andra forskningsmetoden.
25

 

Semikvalitativ forskningsmetod - är en metod som bygger på att man gör en kvalitativ forskning 

med drag från kvantitativa data.
26

 

 

2.1.2 Induktion och Deduktion. 

Det deduktiva förhållningssättet startar med att man tittar på vilka teorier som finns i sitt område. 

Utifrån det man vet och den teori man hittar väljer man frågeställningar och sedan försöker granska 

den empiri man finner i sin undersökning.
27

   

Induktion till skillnad från deduktion så skapar man en teori av den empiri man samlar in. Man 

studerar empirin för att sedan formulera en generell teori.
28

 Man ser teorin som resultatet av sin 

forskning.
29

 

 

2.1.3 Urval 

Bekvämlighetsurval är när man väljer ut sina respondenter som för tillfället råkar finnas tillgängliga. 

Svaren man får är intressanta men svåra att generalisera, då man ej vet vilken population stickprovet är 

ifrån.
30

 Det är ett icke sannolikhetsurval.
31 

 

2.1.4 Intervjuer 

I en semistrukturerad intervju har intervjuaren en uppsättning med frågor som är som ett frågeschema, 

denne kan välja att inte intervjua frågorna i följd. Ett visst utrymme för följdfrågor finns. 
32 

 

                                                             

25 Andersen, Heine (1994), s. 69 ff 
26 Patel, R & Davidsson, B (1994), s. 100  
27 Bryman, Alan (2001), s. 20ff 
28 Patel R, Davidsson B (1994), s. 21 
29 Bryman, Alan (2001), s. 22 
30 Bryman, Alan (2001), s. 114f 
31 Bryman, Alan (2001), s. 464 
32 Bryman, Alan (2001), s. 127 
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2.2 Undersökningsmetod  

Vi vill i vår undersökning få en större förståelse för hur företagen ser på inhyrning och dessa 

kostnader. För att nå en större förståelse, och inte bara förlita oss på de data som redan finns, kommer 

vi att hålla oss till en hermeneutisk anda. I och med att hermeneutiken ser tolkandet och förståelsen 

som ett mål i själva undersökningen och en objektiv bedömning kommer inte att kunna ske i vår 

empiri. För enligt Bacons idollära kommer vi alltid påverkas av våra fem sinnen.
33

 Men även om man 

hade valt en positivistisk inriktning hade objektivitet varit svårt då det är människan som tolkar 

mätresultaten.
34

 

 

Vår undersökning startar med en litteraturgenomgång för att senare gå vidare till empiriinsamling.  

Vår empiri fås fram genom att göra intervjuer med företag som hyr in sin personal och även med 

bemanningsföretag. På detta sätt får man fram primärdata som kommer att användas i analyserna. Vi 

kommer även att använda oss av sekundärdata från litteraturstudien och de olika modellerna från 

teorikapitlet, sedan reflektera över hur dessa stämmer med de primärdata som samlas in. Sekundärdata 

kommer från kvantitativa undersökningar och är intresserade av ifall det finns några skillnader i 

svaren.  

 

Vi kommer att göra uppsatsen från en semikvalitativ undersökning genom intervjuer, då vi även i våra 

analyser kommer att använda oss av kvantitativa data. Vi har som avsikt att intervjua de medelstora 
företag vi i dagsläget vet har anställt via bemanningsföretag och de större bemanningsföretagen. Valet 

av medelstora kundföretag baseras på att de är resultatintresserade och vid val av personalinhyrning 

påverkas hela företagets budget och dess resultat.  
 

Vårt mål är att kunna intervjua via ett möte med företagen men skulle detta inte fungera så kommer 

telefonintervjuer ske. Vi kommer under intervjumötena spela in intervjuerna för att vi lättare ska 

kunna analysera svaren. Vårt intervjuformulär bygger på att våra deltagare får ett antal frågor som de 
fritt får svara på. Vi kommer att försöka hålla frågorna så neutrala som möjligt för att få de bästa 

resultaten och inte ge ledande frågor. Vi hoppas företagen vill ge oss tillräckligt med information om 

deras personalkostnader, och andra kanske känsliga frågor, så detta inte skapar problem i vår analys. 

 

 

 

 
 

                                                             

33 Birkler, Jacob (2008)  
34 Birkler, Jacob (2008)  



18 
 

3 Teorikapitel 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi förhåller oss till, nämligen de ekonomiska 

synperspektiven och även bemanningsföretag och dess bransch presenteras. Vidare presenterar vi olika 

modeller som har tillämpats inom bemanning av olika aktörer. 

3.1 Bemanningsföretag  
 

Fram till 1993 var det inte tillåtet att driva privata arbetsförmedlingar.
35

 I början brukade företagen 

kallas personaluthyrningsföretag men ändrade namn till bemanningsföretag i takt med att antalet 

företag växte. Efter legaliseringen av privata arbetsförmedlingar eller numera kallade 

bemanningsföretag har antalet nyetableringar i branschen ökat lavinartat och därmed även antalet de 

som anställs av bemanningsföretagen. Enligt statistik från Almega har antalet anställda ökat från 5 000 

personer 1994 till 42 000 personer 2000.
36

 Ökningen har varit vid två perioder (figur 3.) strax innan 

2000 och innan 2008. Antalet anställda hade 2008 ökat till 60 000 personer.
37

  

 

 
 

Fig.3
38

 Beskrivning av graf: Axeln till vänster multipliceras med 1000 för att få antalet anställda för 

respektive år. Axeln till höger multipliceras med 100 000 kr för att få årsomsättningen för respektive år. 

    

 

                                                             

35 Olofsdotter, Gunilla (2008) 
36 Olofsson, Jonas & Wadensjö, Eskil (2009)  
37 www.bemanningsforetagen.se (2010-04-28), Bemanningsföretagen. (En branschorganisation som är en del 

av Almega / Svenskt näringsliv)  
38 http://veckansgraf.blogspot.com/2010/03/antal-anstallda-i-bemanningsforetag.html 

http://www.bemanningsforetagen.se/
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Vilka är då de bidragande orsakerna till den växande marknaden? Enligt Olofsson och Wadensjö var 

orsaken många. En av dessa var som redan nämnts avregleringen av branschen och även 

högkonjunkturen var en stor orsak till att branschen växte. I början var det fråga om uthyrning av 

personal till kontorsarbeten som sedan har växt till andra arbetsområden. Det verkar vara 

säsongbetonade produktion som har skapat en stor efterfrågan på marknaden, för att hålla 

produktionskostnaderna minimala vid lågkonjunktur väljer produktionsföretagen att hålla 

personalantalet låga för att vid högkonjunktur eller ökat produktion anlita bemanningsföretagen med 

tillfällig personal. Branschen där bemanningsföretagen ingår kallas för bemanningsbranschen och 

företagen är helt avreglerade från statens sida, vilket innebär att dessa företag ska följa lagar och regler 

som alla andra företag som bedriver näringsverksamhet. Det enda som skiljer är att 

bemanningsföretagen får inte ta betalt från den som är arbetssökande. 
39

 

De flesta som anställs av bemanningsföretagen har tillsvidare anställningar, 80 %, med en 

överenskommelse av garantitid/garantilön. Enligt gällande kollektivavtal har de som varit anställda 

sammanhängande i minst 18 månader får fast månadslön. 
40

 

 

3.2  Intellektuellt kapital 

 
En traditionell ekonomisk resultatredovisning börjar med intäkter och går direkt till kostnader och en 

stor post brukar vara personalkostnader. Dessa ligger till grund för värdering av företaget vid 

företagsvärderingar. De anställda ses med andra ord som tillgångar som går att värdera.
41

 Men varför 

väljer vissa företag att hyra in personal istället för att anställa? Företaget går då miste om det 

intellektuella kapitalet. Personal som hyrs in tillfälligt tar med sig det nyttiga kapitalet när 

uthyrningstiden är till ända. Företagen som väljer att anställa själva och dessutom kompetensutveckla 

sina anställda har de bästa utsikterna.
42

 Även Frederick Taylor värdesatte detta och ville effektivisera 

de anställda. Han satte ett mått på de anställdas effektivitet och detta i relation till deras erfarenhet. 

Erfarenheten försvinner i och med att rekryteringstiden går ut, det intellektuella kapitalet lämnar 

företaget och går tillbaka till bemanningsföretaget och i och med detta ökar bemanningsföretagets 

värdefulla tillgång i värde.  

Enligt Malone och Edvinssons bok som skrevs då Edvinsson var Corporate Director hos 

försäkringsbolaget Skandia bör årsrapporter grunda sig på det intellektuella kapitalet. Eller snarare en 

komplettering till årsrapporter bör finnas för att verifiera det intellektuella kapitalet. År 1995 kom de 

med boken ”Det intellektuella kapitalet” som visar hur man ska värdera det osynliga kapitalet i ett 

företag. 

Det intellektuella kapitalet kan beskrivas som följande, Intellektuellt kapital = kunskapskapital = icke 

finansiella tillgångar = Osynliga tillgångar.
43

 Det är de finansiella tillgångarna + intellektuella kapitalet 

som är lika med marknadsvärdet av företaget.
44

  

 

                                                             

39 Olofsson, Jonas & Wadensjö, Eskil (2009) 
40 Olofsson, Jonas & Wadensjö, Eskil (2009) 
41 Holmblad-Brunsson, Karin (2005)  
42 Holmblad-Brunsson, Karin (2005) 
43 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S.(1998)  
44 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S.(1998)  
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3.2.1 Skandia Navigator
45

 

 

Ett företag som tidigt valde att värdesätta sin personal och dessutom föra in värderingen i 

balansräkningen var Skandia. Arbetet började år 1992 då Edvinsson tillsammans med representanter 

från Skandia skulle ta fram det intellektuella kapitalets tre grundläggande insikter: 

 

1 ”Det intellektuella kapitalet är stödjande och inte underordnat den finansiella 

informationen. 

 

2 Det intellektuella kapitalet är ett icke-finansiellt kapital och representerar det dolda gapet 

mellan marknadsvärde och bokfört värde.  

 

3 Det intellektuella kapitalet är en skuldfråga och inte en fråga om tillgångar. ”46 

 

Den tredje insikten ska tolkas som en betraktelse av det egna kapitalet. Det ska ses som ett lån till 

kunder, anställda osv. 

Målet med detta arbete var att lägga till en ny post till företagsvärdet, nämligen det ”Intellektuella 

Kapitalet”. Schemat nedan illustrerar Skandias IK-värdeschema  

 

 
Fig. 4

47
 Skandias IK-värdeschema 

 

Idén med schemat är att synliggöra den dolda tillgången, intellektuellt kapital. Arbetet med att 

presentera IK–värdeschemat och resultatet för aktieägarna i form av siffror påbörjades 1994 hos 

Skandia av Sune Carlsson med en stor skepsis men kunde senare presenteras för aktieägarna och de 

närvarande vid årsmötet. Det hade titeln ”Att synliggöra det intellektuella kapitalet” och var ett 

                                                             

45 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S. (1998) 
46 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S. (1998) s. 64 
47 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S. (1998) s. 75 
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supplement till Skandias årsrapport 1994. Det tog Skandia upp till fem år att få in denna idé i 

företaget, idén presenterades med Wolraths ord (skaparen till idén) ”Omvandla framtiden till en tillgång 

och inte en skuld för framtida generationer”.  

 

Genom att styra de olika delarna i IK-schemat kan man se till att företagets resurser tillvaratas och 

används där de är mest behövliga.  

Förutom IK-värdeschemat var man tvungen att arbeta fram en karta, eller snarare en 

navigationshandbok för att beskriva hur man skulle navigera sig genom de olika delarna i en 

organisation för att nå fram till målet, man ville få fram en helhetsbild. Resultatet blev ett banbrytande 

modell som kom att heta ”Skandianavigatorn”.  

Fig. 5 
48

 Skandianavigator 

Skandianavigatorn ser ut som ett hus med Humanfokus i mitten. Det är humanfokus som är hjärtat i 

modellen. Finansfokus är taket som står för historia, dåtid. Det som är siffrorna i resultatrapporten som 

visar historian. Kundfokus och processfokus är på var sin sida om humanfokus som tillsammans mäter 

företagets situation idag. Fokus för förnyelse och utveckling leder framåt, nämligen morgondagen. Det 

viktigaste med modellen är humanfokus som är organisationens hjärta, intelligens och själ. Det är 

denna del av organisationen som lämnar sin arbetsplats och går hem varje dag. Den påverkar de övriga 

delarna i modellen. 

         "Den består av personalens kompetens och förmåga, företagets engagemang vad gäller att hjälpa till 

med att hålla dessa färdigheter samstämda och aktuella samt att stödja dem med experter utifrån”49 

 

 

 

                                                             

48 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S.(1998), s. 91 
49 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S.(1998), s. 93 
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Utan fokus på människan i organisationen kan man inte skapa värde, hur sofistikerad och 

välutvecklade teknologin på arbetsplatserna är.  Men det finns ett stort problem som återstår, hur mäter 

man humanfokus? Det går aldrig att mäta vad som pågår i huvudet på de anställda. Därför måste varje 

beslut inför mätningen vara väl genomtänkt och behandla tre områden: 

 ”1. Välgrundat, så att det inte mäter något som synbart viktigt men som i sista hand är meningslöst. 

  2. Välutformat, så att det inte samlar upp bruset från andra subjektiva variabler. 

  3. Teleologiskt, eftersom själva handlingen med att välja mått återspeglar företagets partiskhet vad gäller   

mänskliga resurser. Därför måste måtten väljas så att de reflekterar inte bara var företaget befinner sig utan 

var det borde befinna sig.  Några måste också förändras så att reflekterar samhällets förändrade 

värderingar .” 50 

Vidare kan vi läsa i boken om olika typer av anställda, de som går till kontoret varje dag, 

distansarbetare, road warriors (de som är ute på fältet och jobbar, rundresande chefer och försäljare) 

och till slut kunskapsnomader. Kunskapsnomader är en stor grupp som består av deltidsanställda, 

konsulter och tillfälligt anställda. De kan i vissa organisationer/företag vara upp till 70 % av 

arbetsstyrkan. De har samma ansvar som de fastanställda men kan aldrig känna sig som en del av 

organisationen. Det största hotet från dessa individer är deras lojalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

50 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S.(1998), s. 152 
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3.3 Branschanalys av bemanningsbranschen 

enligt Porters fem krafter 
 
Bemanningsbranschens konkurrenssituation baseras på fem krafter, de så kallade Porters fem krafter 
51

. Det finns minst fem typer eller snarare varianter av aktörer på marknaden, kunder, leverantörer, 
företag i branschen, nya aktörer, och substitut. Dessa aktörer konkurrerar med varandra på många 

olika sätt. En sjätte kraft kan läggas till och det skulle kunna vara staten. Staten kan reglera marknaden 

med lagregleringar och sanktioner. Idag är marknaden avreglerad men styrs ändå av olika lagar som 

inte syns i första hand. År 2008 omsatte branschen 20,2 miljarder kronor, branschen utgör en viktig 
del av svensk arbetsmarknad.

52
 

 

  
 Fig.6

53
 Porters fem krafter 

3.3.1 Kunder  

 

Enligt Porters fem krafts modell konkurerar kunder inom branschen genom att använda sig av sin 

förhandlingsstyrka. De konkurerar genom att prisförhandla och efterfrågar samtidigt en bättre kvalité. 

Kunder inom branschen är företag som söker personal för uthyrning. De kan samtidigt vända sig till 

alla leverantörer inom branschen och efterfråga personal som behövs kanske med viss kompetens eller 

erfarenhet. Kunden kan gå ut med en specifik efterfrågan och sedan är det upp bemanningsföretagen 

att plocka fram den kandidat som lämpar sig bäst. Med detta behöver inte företaget/kunden annonsera 

och intervjua själva för att hitta rätt kandidat.  

 

 

  

                                                             

51 Porter, Michael E (2004) 

52
 AB handels utredningsinstitut, (2009)  

53 http://www.lahcon.se/analytisk-strategi/framemetoder/porters/index.htm, Porters five forces (2010-05-01) 

http://www.lahcon.se/analytisk-strategi/framemetoder/porters/index.htm
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3.3.2  Leverantörer  

 

Leverantörerna konkurrerar inom branschen genom priser och kvalité. Det är under 

bemanningsbranschen svårt att se en direkt leverantör men de anställda kan ses ha en sådan roll. De 

som står till arbetsmarknaden förfogande blir en slags leverantör till bemanningsföretag. Det är 

personalen som bemanningsföretagen levererar vidare till sina kunder.  Finns det inget intresse av att 

leverera sina kunskaper till företag via bemanningsföretag har bemanningsbranschen inget att leverera.   

 

3.3.3 Företag i branschen 

 

Här är det bemanningsföretagens konkurrenter som konkurrerar med varandra på marknaden, alltså de 

andra bemanningsföretagen.  Här påverkar de varandra genom prissättning och kvalité. Levererar det 

ena företag bra priser med bra kvalité måste nästa följa efter, allt för att inte tappa marknadsandelar. 

Det finns möjligheter att nischa sig genom att välja segmentering av kunderna, välja en specifik 

kundgrupp, till exempel byggbranschen.  Genom att rekrytera eller hyra ut personal till olika byggen 

och arbetsplatser kan man göra sig mer specialiserad inom en viss grupp och anpassa sig efter just 

denna nischade marknad.  

 

3.3.4 Nya aktörer 

 

Enligt en undersökning gjord av Bemanningsföretagen i samarbete med AB Handelns 

Utredningsinstitut år 2009 har antalet nyetableringar av bemanningsföretag varierat under de senaste 

åren. År 2007 omsatte branschen 20,8 miljarder kronor och penetrationsgraden var då 1,3 % medan år 

2008 omsatte branschen 20,2 miljarder kronor och penetrationsgraden var fortfarande 1,3 %.
54

 Det 

som har hänt år 2009 visar att branschen är ganska sårbar när det gäller nyetableringar och då omsatte 

branschen 15,7 miljarder kronor och penetrationsgraden var då 1 %. 
55

 Penetrationsgraden visar hur 

många av de svenska sysselsatta som är anställda via bemanningsföretag.  

 

3.3.5 Substitut  

 

Ett hot från substitut skulle kunna vara att många olika hemsidor idag ger de arbetssökanden tillfälle 

och möjlighet att marknadsföra sina profiler. Hemsidor som www.monster.se och 

www.karriarsguiden.se ger både den arbetssökande och den som söker efter kandidater chansen att 

marknadsföra sig själva. Hemsidorna är oftast sponsrade av olika arbetsgivare som är ganska stora där 

de kan hitta rätt person till tjänsterna. Även en vanlig anställning är via arbetsförmedlingen där företag 

anställer och gör hela rekryteringsprocessen själva. Ett annat substitut skulle även kunna vara 

informationsteknologins utveckling och möjligheten att jobba på fjärravstånd. 

 

  

                                                             

54 AB handels utredningsinstitut, (2009) 
55 AB handels utredningsinstitut, (2009) 

http://www.monster.se/
http://www.karriarsguiden.se/
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3.3.6 Staten - den sjätte kraften 

 

Som vi sa tidigare kan staten reglera marknaden med lagar och regler om behov skulle uppstå, detta 

kan vi anse vara det sjätte hotet inom branschen. Idag är branschen avreglerad och 

bemanningsföretagen har samma villkor och krav som alla andra arbetsgivare.  

 

 3.4 Bemanningens Ekonomi - om personal, 

ekonomi och ansvar förr och nu56  
 

Bemanningens ekonomi och personalkostnader påverkas från flera håll i företaget. Enligt Paula 

Liukkonen finns det tre olika bilder som visar de olika ekonomiska bitarna och att över och 

underbemanning ger ekonomiska konsekvenser för företaget.  

Bemanningen påverkas av hur fördelningen av personal ser ut, hur väl arbetstiden disponeras och vilka 

kostnader arbetsstyrkan bär. För att få fram ”ett pris” på sin personal så fördelar man 

arbetskraftkostnaderna över antalet anställda. I arbetskraftskostnader ingår förutom löner, semester 

och arbetsgivaravgifter kringkostnader även kallad overheadkostnader för personalen. I 

overheadkostnader är det oftast de fasta kostnader som tas in, men ibland även rörliga kostnader som 

påverkas av antalet anställda. De poster som ingår i overheadkostnader är till exempel kostnader för 

administration, lönehantering, utbildning, arbetsmiljö och lokalkostnader. För att analysera 

overheadkostnaderna i företaget räknas de ut per anställd på årsbasis. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

56 Liukkonen, Paula (2006) 
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4 Empiri 
 

Här presenteras hur vi har gått tillväga för att samla in data och information för att sedan bearbeta 

dessa insamlade materialet med hjälp av teorier i avsnittet analys. Här framgår även intervjufrågorna 

respektive svar. Eftersom intervjuerna gjordes vid olika tidpunkter under terminen kom vi att utforma 

de olika från gång till gång.  

 

4.1 inledning 
 
Vi har som tidigare nämnts valt att intervjua både inhyrande företag och företag som hyr ut personal. 
Med andra ord parter som ingår avtal om bemanningstjänster. Vi har försökt att få en intervju genom 

ett möte men de flesta har önskat göra intervjun via telefon på grund av tidsbrist. Därför blev valet att 

göra alla intervjuer via telefon så de blir likvärdiga. Vid intervjun har frågan ställs om inspelning går 
bra och det har gjort det i de flesta fall. De företag som ställt upp på intervjuer är Placera Personal, 

Want AB, Gustafsson & Son Byggnads AB och Klimatpartner AB. 

 

Vi har hållit oss till ett frågeformulär med ett antal huvudfrågor men även frågat lämpliga följdfrågor 
utanför huvudfrågorna för att få ett mer specifikt och tydligare svar. Företagen och intervjuerna 

presenteras nedan. 

 
För att vidare få information har vi anonymt intervjuat två studentkollegor om deras lönesättning via 

bemanningsföretag som senare har blivit fasttjänst.  

 

Har även intervjuat Paula Liukkonen, författare till boken ”Bemanningens Ekonomi – om personal, 
ekonomi och ansvar förr och nu”, där vi frågar om hennes åsikt om boken ”Det Intellektuella 

Kapitalet”.   

 

4.1.1 Placera Personal  

 

Placera Personal har funnits sedan 1988 och har sen dess försett arbetsmarknaden med personal.
57 

Företaget både hyr ut och rekryterar personal vid behov. På Placera Personal är Lena Forsberg VD och 

har intervjuats.  

1. Varför anlitar företag er istället för att söka personal själva? 
 

Svar: ”Företag vill hitta rätt person till sin kärnverksamhet och vänder sig till oss för att låta oss hitta 

rätt personal till det de söker. Vi är expert i detta”. 
 

2. Är det en säsongbetonad efterfrågan från era kunder? Hyr man personal vid behov eftersom 

man inte behåller personen året runt? 

 
      Svar: ”Så är det inte för oss, vi har inte säsongjobb. Så detta är inte ett argument” 

 

                                                             

57 http://www.placerapersonal.se/sv/Om-oss/ 2010-05-21 
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3. Känner ni till Intellektuella kapitalet, ni hyr ut personal som lär sig ständigt nya saker och ni är 

den som får behålla det intellektuella kapitalet? 

 
Svar: ” Tyvärr är det inte så ofta vi får behålla personen som är uthyrd. Företagen vill behålla           

personen och individen är den som vinner på detta” 

 

 
4. Vad kostar en person som till exempel ska ha 150 kr i lön för kunden? 

 

Svar: ”Det kan jag inte svara på, det är olika men kanske vår ekonomiavdelning skulle kunna svara på 

den frågan.” 

 

 

4.1.2 Want  

 

Want är ett nischat företag som vänder sig till ekonomer. De har funnits under 10 år och har därmed 

lång erfarenhet utav marknaden.
58

 Intervju sker med Wants VD, Ulla Rådling. 

1. Varför anlitar företag er för att söka personal istället för att anställa själva? 

 

”Dels så vill företag ofta kunna arbeta med rörliga kostnader, att man hyr in istället för att göra raka 

rekryteringar. Vi är ett nischat bemanningsföretag för erfarna ekonomer, och många rekryterare och 

KS specialister gör inte så många rekryteringar själva så att de känner att de vill hantera hela den tuffa 

och långa urvalsprocessen som det faktiskt är, så då väljer de att köpa den tjänsten . För att vi sitter på 

den specialistkompetensen.” 

 

2. Har ni märkt om det är säsongsbetonat? 

 

Svar: ”Nu jobbar ju vi mot ekonomichefer och CFO eftersom vi bara har bemanning och rekrytering av 

ekonomer så vi kan ju märka av det styrs av via årsbokslut, halvårsskifte och även när kunderna har den 

löpande månadsbokslut. Det är säsongsbetonat så till vida att det påverkas hur vida ekonomiprocessen 

är hos kunden. ” 

 

3. Sen till det intellektuella kapitalet, ni hyr ut personal som ständigt lär sig nya saker och ni är 

den som får behålla detta när personalen kommer tillbaka från uthyrningen. Hur tror du 
företagen ser på det, och även ni? 

 

Svar: ”Det är ju det som gör att man vänder sig till ett bemanningsföretag, när man ska hyra för att 

man vet att den här uppgiften eller problemet som vi står inför har säkert något annat företag också stått 

inför. Med den bredd och erfarenhet som våra konsulter får eftersom den oftast går in och kanske gör 

samma sak hos många olika kunder så blir de väldigt duktiga på just den biten, och det förstår ju 

kunderna, så då är det man efterfrågar och det man betalar för. ” 

 
Sker det ofta att företagen behåller personalen? Eller är det mest uthyrning? 

 

Svar: ”Ska de ta över vilket händer att de gör, vilket också är ett gott betyg till oss. Det gäller då att 

konsulten vill det, då många just valt att vara konsult att inte ha en fast anställning på det sättet. Utan 

                                                             

58 http://www.want.se/om_want.html  2010-05-21 

http://www.want.se/om_want.html
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att ha möjligheten att gå ut och hjälpa många olika kunder . En del kunder talar om tidigt att det är en 

hyr-först-anställ-sen så då måste vi hitta en konsult som kan tänka sig en fast anställning hos kunden . 

Så det där är olika. 

 

4. Vad företagen får betala för att hyra in från er? 

 
Svar: ”Åh det varierar så. Det beror på om det är en ekonomiassistent, en controller, en ekonomichef 

eller en CFO. Det kan vara ett spann på 300kr i timmen till 1200 kr i timmen. Beroende på vilken 

befattning. Däremot har vi en generell prislista som vi diskuterar med kunder med olika spann beroende 

på kvalité och vilken nivå på tjänst men det finns inte ett fast pris så.”  
 

Finns det något fast pålägg? 

 
Svar: ”Nej det finns ingenting sånt, oftast presentera vi tre kandidatera, och säger att för den här 

pengen får du det här och vill du ha ännu mer erfarenhet får du betala det här priset. Så får kunden ta 

ställning till vad den behöver.”  

 

 

4.1.3  Klimatpartner I Vällingby AB 

 

Intervjuade Stefan Magnusson, VD för Klimatpartner i Vällingby AB. Företaget är verksam inom 

ventilationsbranschen och inhyrning av personal vid behov förekommer frekvent.  

1. Varför har ni valt att anlita via bemanningsföretag? Har ni en ekonomisk anledning till detta? 

 

Svar: ”Mycket enklare att kunna få anpassa sig efter marknadsbehovet. För min del är det bara positivt 

att denna möjlighet finns, det betyder att jag kan åta mig jobb eller projekt som jag annars inte skulle ha 

kapacitet att klara av.” 

2. Om anställning via bemanningsföretag endast beror på rekrytering av rätt person, hur ser ni då 

på denna ”rekryteringskostnad”? 

 

Svar: ”Har aldrig anlitat rekryteringshjälp. Vet inte vad det kostar.” 

 
 

3. Brukar den personal som kommer från bemanningsföretagen få fortsatt tjänst hos er? Vi tänker 
här på det intellektuella kapitalet, ni satsar på att lära upp en person som sedan försvinner med 

sina kunskaper vidare till nästa företag. 

 

Svar: ”Inhyrning fortsätter, att anställa de är nog inte aktuellt. Jag vet att de vi hyr in är produktiva 

redan första dagen!” 

 
4. Har era anställningar via bemanningsföretag varit säsongsbetonat? 

 

Svar: ”Ja, det är direkt proportionell mot hur mycket jobb det finns.” 

 
5. Om den inhyrde får en lön på 150 kr/timmen, vad får ni då betala bemanningsföretaget? Alltså 

vet ni vad bemanningsföretaget har för pålägg för att ge er denna tjänst? 

 
Svar: ”Nej, vet inte.” 
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6. Vad betalar ni i genomsnittslön för en anställd?  

 

Svar: ”Kan dessvärre inte berätta!” 
 

 
Vidare vill Stefan Magnusson tillägga att ”Man kör med egna krafter så länge man klara och har resurser 

för, men sen blir man tvungen till att klara jobbet, hyr man in.  

Jag är positivt till detta och glad att möjligheten finns.” 

 

4.1.4 Gustafsson & Son Byggnads AB 

 

Intervju av Alexander Gustafsson, VD för Gustafsson & Son Byggnads, som år 2008 hade en 

omsättning på 72 miljoner kronor.
59

 Inhyrning av personal vid behov förekommer frekvent inom 

byggnadsbranschen där många projekt är över en bestämd period. 

1. Varför har ni valt att anlita via bemanningsföretag? Har ni en ekonomisk anledning till detta? 

 

Svar: ”För att vi ska kunna hinna färdigställa projekten i utsatt tid. Annars utgår vite vid försening. Vill 

få en nöjd kund som gärna kommer tillbaka till oss.” 

2. Om anställning via bemanningsföretag beror på rekrytering av rätt person, hur ser ni då på 

denna ”rekryteringskostnad”? 
 

Svar: ”Senast anlitade vi Build-IT Strategic Consultants Sweden AB då det gällde det en rekrytering av 

en person och vi är väldigt nöjda. Kostnaden jämte mot rekryteringen själv är värt detta. På grund av 

tidsbrist ser vi att vi går miste om jobb då vi lägger ner tid för att rekrytera själva. Deras erfarenhet får 

man ta del av och de är kunniga i att hitta rätt person.” 
 

3. Brukar den personal som kommer från bemanningsföretagen få fortsatt tjänst hos er? Vi tänker 

här på det intellektuella kapitalet, ni satsar på att lära upp en person som sedan försvinner med 

sina kunskaper vidare till nästa företag. 
 

Svar: ”Nej, vi har inte rekryterat de inhyrda!” 

 
4. Har era anställningar via bemanningsföretag varit säsongsbetonat? 

 

Svar: ”Ja, oftast sker den under kvartal 2 och 4 då det är högsäsong. Januari till om med mars brukar 

vara lugna månader.” 

 

5. Om den inhyrde får en lön på 150 kr/timmen, vad får ni då betala bemanningsföretaget? Alltså 

vet ni vad bemanningsföretaget har för pålägg för att ge er denna tjänst? 
 

Svar: ”Vi blir debiterade ungefär 320 kr per timme, men vet inte vad den inhyrde får i lön.  

Omvänd moms tillämpas för oss vilket innebär att vi blir debiterade utan moms.”  

 
6. Vad betalar ni i genomsnittslön för en anställd?  

 

Svar: ”Vi betalar i genomsnitt 150 kr per timme, vid sjuklön är det 80 % av 150 kr som utbetalas. 

 

                                                             

59  Årsredovisning för Gustafsson & Son Byggnads AB, (2008)  
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Efter intervjun fick vi ta del av Gustafsson & Son Byggnads AB årsredovisning för år 2008, där ser vi 

att sjukfrånvarostatistiken var 5,44 %.  Bilden nedan är hämtade ur noterna 4-5  vilket är obligatoriskt 

information som ska lämnas vid bokslut, dock gäller detta endast företag som har över 10 anställda. 
60

 

Gustafsson & Son byggnads AB hade 34 anställda inklusive styrelsen. 

       

4. Sjukfrånvaro      

       

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.  

Sjukfrånvaron där uppgifter kan hänföras till en viss individ, enligt ÅRL 5:18a 

3st, redovisas ej (i noten är dessa 0 %).  

     

     2008 2007 

Samtliga anställda    5,44% 4,00% 

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre   4,60% 0,00% 

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år   5,90% 0,00% 

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre   6,15% 0,00% 

       

5. Anställda och personalkostnader     

       

Medelantalet anställda      

Kvinnor     2,0 1,0 

Män     32,0 27,0 

     34,0 28,0 

       

Löner, ersättningar och sociala kostnader    

Löner och andra ersättningar till styrelse   631 978 999 755 

Löner och andra ersättningar till övriga anställda  10 326 836 7 913 143 

Pensionskostnader till styrelse   13 000 0 

Pensionskostnader till övriga anställda   296 414 391 715 

Övriga sociala kostnader   3 146 526 2 572 232 

     14 414 754 11 876 845 
Fig.7

61
 

 

Enligt Alexander Gustafsson motsvarade 5,44 % sjukfrånvaro sammanlagt 3 566 timmar av den totala 

arbetade timmarna i företaget år 2008, kostnader för den inhyrda personalen presenteras inte som 

personalkostnader i årsredovisningen, de återfinns under rubriken externa kostnader. Dessvärre fick vi 

inte ta del av den informationen mer specifikt eftersom den ansågs vara känslig information som 

kunde äventyra företagets position jämfört med konkurrenterna. Dock fick vi ta del av företagets 

overheadkostnader i enheten procent och detta var ungefär 12 %.  

                                                             

60
 ÅRL 5:18a (Årsredovisningslag (1995:1 554)) 

61 Årsredovisning för Gustafsson & Son Byggnads AB, (2008) s.6 
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4.2 Intervju av anonyma studenter 

Enligt intervjuer med två studenter vid Stockholms universitet har vi fått fram siffror på hur lönen 

skiljer sig åt vid övergång från att ha jobbat hos bemanningsföretag till annan arbetsgivare med 

tillsvidaretjänst. Detta handlar om ekonomitjänster.  

 

Student 1. Har haft en lön på 115 kr/timme på bemanningsföretaget och sedan fått en lön på 150 

kr/timme 

Student 2. Har haft en lön på 125 kr/timme på bemanningsföretaget och sedan fått en lön på 150 

kr/timme.  

Även har Student 1 tillagt att företaget som hyrt in denne sagt följande: ”Vi betalar för 

bemanningsföretagets avgifter och du får därmed en lägre lön för att vi inte ska gå allt för mycket 

minus” 

 

4.3 Intervju med Paula Liukkonen62  
 

Författare till boken: Bemanningens ekonomi - om personal, ekonomi och ansvar förr och nu., Paula 

Liukkonen intervjuas om hennes åsikt om boken Det intellektuella kapitalets skriven av Edvinsson 

och Malone och dennes modell.  

”Varför alla dessa ord om Intellektuellt kapital med få handlingar, varför synen på människor som 

subjekt? Helt fel språk, värderar människor som en maskindel, språket i boken ger en bild av att man 

vill bara skriva någonting och åka världen runt för att hålla föreläsningar.” 

Tråkig utveckling, människor känner igen det oäkta språket. Människor ställer inte upp på projekt då 

man använder ett språk som minskar människan till ett kapital del." 

Paula förespråkar att man pratar om individer som man bör göra om individer, människan ska inte 

värderas som en immateriell post i en balansrapport. Man ska istället beskriva individen efter dess 

egenskap.  

 

 

 

  

                                                             

62 Paula Liukkonen, Universitetslektor Docent vid Stockholms Universitet (2010-05-10) 
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5 Analys 
 

I det här kapitlet analyserar vi de artiklar och teorier som vi har läst med det intervjumaterial som har 

inhämtats vid empiridelen. Med hjälp av analysen ska vi vidare komma till en slutsats som 

förhoppningsvis ger oss svaret till vår problemformulering. 

 

5.1 Frånvarokostnader 
 

Vi börjar vår analys med att analysera de siffror vi fått från Gustafsson & Son Byggnads AB. Som vi 

kan se från tabellen ovan (figur 7) har företaget en frånvarostatistik på 5,44 % för samtliga anställda, 

vi fick ytterligare veta att det rörde sig om sammanlagt 3 566 timmar. Det är en kostnad som ska 

beaktas eftersom arbetsgivare är skyldiga att betala sjuklön för de första 14 dagarna av 

sjukskrivningen.
63

 Sjuklön motsvarar 80 % av anställningslönen under de första 14 dagarna.
64

 För att 

precisera det som nyss nämnts är att första sjukdagen är karensdag då ingen ersättning utbetalas, 

ersättning utgår från och med dag 2 till och med dag 14.
65

 

Fler kostnader tillkommer när den anställde är frånvarande, nämligen tid som går åt att ringa efter 

vikarier och omorganisering av arbetet som var planerad att utföras av den som blev sjuk.
66

  Enligt 

Alexander Gustafsson låg snittlönen för en arbetare, anställd av företaget på 150 kr/timme år 2008. 

Vid vidare uträkning av timlönekostnaden för en anställd på Gustafsson & Son Byggnads AB kom vi 

fram till följande: 

 

 
Figur 8, *) muntlig information lämnad av Alexander Gustafsson vid intervjun. 

 

                                                             

63 Lag (1991:1047) om sjuklön 
64 Lag (1991:1047) om sjuklön, §6 
65 Lag (1991:1047) om sjuklön, §7 
66 Bemanningsekonomi och analys av bemanning (2006) s. 134 

              

År 2008     Ord.timlön  Sjuklön/tim   

 

Sjukfrånvaro samtliga anställda           5,44     % 

Utbetald sjuklön i timmar*           3 566     Tim 

Genomsnittslön per anställd och timme*      150,00          130,00     Kr 

Arbetsgivaravgift per anställd och timme 

(32,42%)        47,13            40,84     Kr 

Övriga personalkostnader försäkring m.m.*        20,00            20,00     Kr 

Overheadkostnader 12%*         18,00            15,00     Kr 

         

Total kostnad per anställd       235,13          205,84     Kr 
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Baserat på sjukfrånvarostatistiken kan vi konstatera att detta måste ha orsakat kostnader i form av 

utbetald sjuklön, arbetsgivaravgift på utbetald sjuklön, kollektivbundna försäkringar som ska betalas 

oavsett om den anställde är sjuk eller inte. Får inte glömma de merkostnader som sjukfrånvaron 

förorsakat.
67

 Vi har räknat ut dessa kostnader efter vår bästa förmåga för att kunna illustrera vad detta 

har kostat Gustafsson & Son Byggnads AB år 2008 på grund av sjukfrånvaron på 5,44 %. Enligt våra 

uträkningar kostar en anställd för Gustafsson & Son Byggnads AB ca: 235kr/timme. Vid sjukdom 

kostar det företaget ca: 206 kr/timme dag 2-14. Vi måste även medge att vi aldrig kan räkna så nära 

sanningen som vi skulle vilja eftersom vi inte har tillgång till företagets hela interna redovisning 

Företaget betalar idag 320 kr i timme vid inhyrning av personal till bemanningsföretaget och detta ger 

en extra kostnad på ca 85 kr/timme jämfört med att anställa själv. Den främsta anledningen till 

inhyrning för Gustafsson & Son Byggnads AB var att bli klar med jobbet i tid för att slippa viteskrav 

vid förseningar. Detta visar att företaget betalar detta i merkostnader för att vara garanterad att arbetet 

blir utfört i tid. Detta kan ses som att försäkra sig mot kommande viteskrav på försenade uppdrag.  

 

5.2 Jämförelse med kvantitativa undersökningar 
 

Av de kvantitativa undersökningarna som är gjorda om varför företag hyr in via bemanningsföretag 

ser man att de mest frekventa svaren inte handlar om pengar eller kostnader. Här kommer de 

kostnadsbesparande anledningarna väldigt långt ner med få procent. Enligt de intervjuer vi har gjort 

verkar det inte som att pengarna för själva anställningen spelar så stor roll utan man vill få jobben 

gjorda i tid och få nöjda kunder. Vi antar att de vinner i längden på att ha nöjda kunder istället för att 

få försenade jobb på grund av att man inte hinner med eller att vänta den tid det tar att anställa själv. 

Gustafsson & Son Byggnads AB hade även en viteskostnad som sätts ut ifall arbetet inte var gjort i tid, 

detta ger en ännu stor anledning till att snabbt kunna hyra in.  

För Klimatpartner AB ser man att anledningen är att kunna anpassa sig efter marknadsbehovet. 

Klimatpartner AB är ett nystartat företag som startades hösten 2009 och att anpassa sig till jobben är 

viktigt vid ett startskede. Denna anpassning kunna ger företaget en större chans att växa i takt med att 

jobben kommer in. De behöver inte vara bemannade året runt med personal utan att de har den 

möjligheten att hyra in vid högsäsong då byggmarknaden är på uppgång och efterfrågan större. Att 

tacka nej till nya stora projekt på grund av för lite personal gör att företaget inte har en chans att växa.  

Även här ser vi en risk att ett nystartat företag anställer personal som man om ett tag inte har jobb till. 

Här ser vi att företaget vill förflytta sin ekonomiska risk till bemanningsföretagen, som även nämns i 

artikeln ”Explanatory factors for firm’s use of temporary agency work in Germany” .  

Bemanningsföretagen ser sig själva som experter på att hitta rätt person till rätt ställe och de ser därför 

att detta är anledningen till att företagen använder sig av dem. Ett av företagen är dock inriktade på 

ekonomijobb och är inte är helt jämförbar med byggbranschen. Men vi ser detta som ett riktmärke 

över vad andra bemanningsföretag anser.  

Vid rekrytering har Gustafsson & Son Byggnads AB anlitat bemanningsföretag för att tillsätta lediga 

tjänster. De har gjort detta på grund av att de anser att tidsbesparingen, jämfört med att göra en egen 
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rekrytering, väger upp kostnaden. Även att bemanningsföretaget får fram bra kandidater till jobbet.  

Detta ser man stämmer bra överens med vad bemanningsföretagen ser som orsak till at de anlitas.  

 

5.3 Lön för de anställda 
 

Om man tittar på rapporten ” The Wage Effects of Temporary Agency Work” som handlar om löner så 

ser man samband mellan den och de anonyma intervjuerna med de två studenterna, att lönen är lägre 

för de anställda via bemanningsföretag. Även det inhyrande företaget som student 1 blev anställd av 

anser att de inhyrda är ”tvungna” att sänka sitt löneanspråk. Detta sker på kortsikt enligt rapporten men 

på lång sikt så vinner den anställde, men detta har vi inte hunnit studera vidare utan får lita på 

rapporten.   

 

5.4 Intellektuellt kapital 
 

Idén med att föra in humankapital i balansrapporten som en immateriell tillgång kan i första hand ses 

som en höjning av balansomslutning i årsrapporten. Man undrar varför ett företag skulle vilja höja 

tillgångarna på aktiva sidan av balansrapporten för att samtidigt öka skulderna på den passiva sidan. 

Efter att ha läst boken ”Det Intellektuella Kapitalet” börjar man inse vitsen med att värdera de 

immateriella tillgångarna som består bland annat av människor/anställda i företaget och visa den i 

form av siffror för investerarna. Enligt författarna ska företaget värderas till sitt verkliga värde, 

nämligen värdet av de ”Finansiella Tillgångarna + Intellektuellt Kapital” som ger marknadsvärdet.  Vi 

vet dock inte marknadsvärdet på varken Gustafsson & Son Byggnads AB eller Klimatpartner AB i 

dagsläget, vilket gör att vi inte kan analysera vad deras intellektuella kapital är. För denna analys 

skulle vi även behöva deras interna information i form av vilka anställda de har och vilka kunskaper de 

besitter.  Leif Edvinsson och Patrik Sullivan skriver om detta i artikeln ”Developing a Model for 

Managing Intellectual Capital”. De betonar vikten av att visualisera de tillgångar företaget har i form 

av kunskaper, som bland annat finns i huvudet på de anställda.  

När vi ställer frågan om det intellektuella kapitalet och dess värde i våra intervjuer till företagen som 

anlitar bemanningsföretag, får vi inget direkt svar. För dem verkar modellen inte ha någon betydelse, 

eller snarare vet de inte vad modellen går ut på. Bemanningsföretagen verkar dock vara bekanta med 

uttrycket och ser det från olika håll. Den ena anser att de själva inte får behålla det intellektuella 

kapitalet då de flesta företag efter inhyrningen anställer personen. Det andra bemanningsföretaget 

anser att det är därför företag hyr in personal via de, för att deras anställda besitter en hög kompetens 

med mycket erfarenhet. 

I Gunilla Olofsdotters doktorsavhandling ”Flexibilitetens främlingar – om anställda i 

bemanningsföretag” läser vi hur konflikterna stör samvaron mellan de som hyrs ut och deras 

arbetsgivare, bemanningsföretagen. Om dessa konflikter består och de anställda känner sig missnöjda 

bör det föreligga en aning oro för det företag som hyr personen. Då kan det hända att individen inte 

gör sitt yttersta för att vara lojal och jobba effektivt åt företaget. Gustafsson & Son Byggnad AB och 

Klimatpartner AB verkar inte själva ha tänkt tanken på vad deras anställda är värda. Bägge företagen 
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är positiva att möjligheten att hyra in finns och detta hjälper de med att hinna bli färdiga i tid. Nyttan 

väger mer än kostnaden.  

 

5.5 Porters fem krafter 
 

Det vi ser som mest påverkar kostnaden för att hyra in via bemanningsföretag är leverantörerna, det 

vill säga de anställda. I och med att man ser att de anställda i bemanningsföretaget får en lägre lön gör 
detta att bemanningsföretagen kan konkurrera med företagen själva för att kunna ”leverera” sin 

personal.  Bemanningsbranschen skulle kunna påverkas ganska hårt ifall personalen inte går med på 

lägre lön. Detta skulle kunna göra att företagen inte vill hyra in personal för att kostnaden skulle bli för 

hög. Den sjätte konkurrenskraften skulle kunna vara staten som skulle kunna påverka marknaden 
genom sanktioner eller restrektioner. Hotet från substitut skulle vara att de anställda själva söker sig 

till tjänsterna och går med på lägre löner. Det verkar inte vara svårt att penetrera marknaden och 

nyetablera sig som bemanningsföretag eftersom penetreringsgraden låg på 1,3 % år 2008.
68

 
Penetrationsgraden är ett sätt att mäta den andel av alla som är sysselsatta av den svenska 

befolkningen och jobbar hos bemanningsföretagen. Vilket motsvarar 58 850 årsanställda år 2008. Med 

andra ord det är endast 1,3 % av alla som är sysselsatta och ännu finns det fler som kan tänkas jobba 

inom bemanningsföretagen och branschen kan växa ännu mer.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             

68 AB handels utredningsinstitut, (2009) s. 3 

    



36 
 

6 Slutsats & Kritik av undersökning 
 

6.1 Slutsats 
 

Idag har många företag valt att anlita bemanningsföretag som till exempel Placera Personal för att 

slippa få massor av ansökningar på sitt bord som de sedan ska rannsaka. Det är inte lätt att genom en 

ansökning veta vem som passar bäst för jobbet, då blir det lätt att missa just den profilen som skulle 

passa tjänsten väl. Det är tidsödande att sitta och intervjua kandidat efter kandidat då intrycken blir 

många och besluten svåra att fatta. Just den delen lämnar man gärna över till bemanningsföretag som 

gör det besvärliga jobbet mot en ersättning. Det blir även lättare att i början hyra in personen för att se 

om denne är rätt, för att vid senare tillfälle fatta beslutet om denne ska stanna eller bytas mot en ny 

kandidat. Det är svårt att lämna beskedet ”tyvärr, du är inte lämpligt för denna arbetsplats”, medan 

man via bemanningsföretaget kan lyfta luren och be dem skicka en ny kandidat.  

Med tanke på att de inhyrda vi har intervjuat har lägre lön och med företagens anledningar till 

inhyrningen ser vi ingen större skillnad i kostnad till att hyra in. Det verkar som att den extra 

kostnaden företaget får betala i jämförelse med om man skulle ha anställt själv väger upp mot det de 

skulle förlora på att inte hyra in. I och med detta så kanske det inte blir dyrare, utan det är i slutändan 

den anställde som är förlorare i det hela. För om de inhyrda får en lägre lön än de ordinarie anställda 

på ett företag, ger detta en lägre kostnad som företaget är tvungen att betala till bemanningsföretaget. 

Denna kostnad hade varit mycket högre ifall den inhyrde hade krävt samma lön som de övriga 

anställda. Men med anledningen till att hyra in för att bli klar med jobbet i tid och att slippa viteskrav 

får oss att tänka vidare på ifall man har rätt antal anställda i företaget. Hade rätt antal vart anställda 

från början kanske jobbet hade varit färdigt i tid, detta hade besparat företagen den merkostnaden.  

När det gäller merkostnaden vid inhyrning av personal då egen personal är frånvarande på grund av 

bland annat sjukdom kan vi göra följande beräkning som visar de merkostnader som det har inneburit 

Gustafsson & Son Byggnads AB år 2008, dessvärre fick vi inte ta del av kostnaderna för den inhyrda 

personalen. Med hjälp av den information som Alexander Gustafsson lämnade vid kan vi räkna ut vad 

sjukfrånvaron har kostat företaget 734 025,00 kronor (205,84 x 3 566 = 734 025,00) för år 2008 vid 

antagande att samtliga frånvarotimmarna har varit beräknade på de första 14 dagarna men vi vet också 

att verkligheten brukar vara annorlunda. I och detta antagande, vilket även skulle kunna vara en 

sanning, kan vi tänka att om personalen blir sjuk måste företaget anlita bemanningsföretag för den 

period personalen är sjukskriven, vilket leder till dubbla kostnader för företaget. Vi måste även medge 

att vi aldrig kan räkna så nära sanningen som vi skulle vilja eftersom vi inte har tillgång till företagets 

hela interna redovisning. Vi hade gärna velat veta vad en rekrytering kostar, då företag betalar en 

överenskommen avgift för att behålla den anställde efter avtalsperioden. Eller den avgift 

bemanningsföretag tar för att hitta rätt kandidat som företaget ska anställa själv. Dessvärre var det 

svårt att få denna information av alla som vi intervjuade.  

Det intellektuella kapitalet vill så gärna värdera de anställda och deras kompetens men snart ser vi att 

den har sina brister, nämligen hur man kan få veta vilka kunskaper individen besitter och vilken 

arbetsmoral denna har? Hur ska man enklast och på bästa möjliga sätt mäta dennes utveckling?  

Självklart kan man effektivisera organisationen genom att beakta modellen men den är enligt oss 

föråldrad. När denna modell tog sin form tror vi de såg humankapitalet vara hotat på grund av IT-
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teknologin och att den skulle ta över de anställdas arbetsuppgifter. Då var IT-teknologin starten på en 

ny era, men som nu är en del av vårt vardagsliv.  Nu anser vi inte att IT-teknologin har hämmat 

anställdas ställning på arbetsplatsen och värderingen av humankapitalet, snarare tvärtom. Idag lever vi 

i en högteknologisk tillvaro och arbetsmiljö där vi kan lära oss och utveckla oss i snabbare takt än 

innan. Bemanningsföretag som Poolia satsar på de anställda i form av utbildning och vidare 

utvecklig.
69

 Numera verkar inte humankapitalet ha någon större betydelse för företagen vi intervjuat, 

den arbetande individen är som ett subjekt som ska hyras ut till företag i behov av personal och målet 

är ett vinstintresse både för bemanningsföretaget och det företaget som hyr in. 

 

6.2 Kritik av undersökning 
 

Under undersökningens gång har vi funnit delar som kunde ha förbättrats. Den kritik vi skulle vilja ge 

oss och vår undersökning presenteras nedan:  

 Intervjukandidater som vi valde för vårt arbete hade vi kunnat kämpa lite hårdare för att hitta 

kandidater som passa ihop, här menar vi bemanningsföretag som är verksamma inom 

byggbranschen, även studenterna.  

 Intervjuerna som skedde via telefon kan ha påverkats av negativ intervjueffekt då vi inte satt 

ansikte mot ansikte med personerna. 

 Svaren som vi fick på intervjufrågorna ifrågasätts inte eftersom de är säkert sanna. Men vi får 

inte glömma att de intervjuade personerna är de främsta representanterna för organisationen 

och vill sällan ge en sämre bild av verksamheten än vad verkligheten är.  

 Vi inser nu efter att arbetet är till ända att vi har valt ett för stort ämne att studera, och valet av 

syften kunde ha begränsats.  

 

 

  

                                                             

69 http://www.poolia.se/insight/0210-omvarldsbevakning-om-kompetensutveckling.html (2010-03-02) 

http://www.poolia.se/insight/0210-omvarldsbevakning-om-kompetensutveckling.html
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7 Slutord 
 

Det har varit en intressant resa då vi har lärt känna företag och respektive arbetsgivare. Vi har fått ta 

del värdefull information som vi kommer att bära med oss efter studierna. Självklart skulle vi vilja 

fördjupa oss i ämnet och även intervjua bemanningsföretag som hyr ut personal inom byggbranschen 

men dessvärre fick vi inte några som ville ställa upp. Året har börjat med att byggbranschen 

återhämtar sig efter lågkonjunkturen och det har varit svårt att få folk att ställa upp. Med uppsatsen 

hoppas vi kunna leverera information till företag som tänker hyra in personal via bemanningsföretag 

eller anställa själva. Det kan användas som en introduktion för den nyfikne. Vi har tidigare sett 

bemanningsföretag som något negativt för oss själva men kanske inser nu att det ger en erfarenhet och 

kanske i slutet en högre lön. Fenomenet bemanningsbransch är ändå en ganska ung och ny bransch, 

det ska bli spännande att läsa om branschen framöver i andra sammanhang.  
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8 Källkritik 
 

Boken om det intellektuella kapitalet är från 1995, tiderna har ändrats idag och är sig inte likt jämfört 

med 15 år sedan. Företagen idag använder sig betydligt mer av högteknologin och internet än de 

gjorde då. Boken kanske ska ses som ett hjälpmedel i början men blir ganska snart komplicerad att 

använda sig av. Vi borde kanske valt en mer uppdaterad litteratur med andra ord nyare teorier som 

kunde ge oss bättre infallsvinkel på hur kan företag värdera sin egen personal. Det är enkelt att vara 

efterklok.  När det gäller artikeln ” Flexibilitetens främlingar om anställda i bemanningsbranschen” 

visste vi att syftet med uppsatsen var att främst ta reda på hur bemanningsföretagen samverkade i 

organisationens olika delar. Hur samspelet mellan de anställda (konsulter) och deras chefer 

(konsultchefer) var. Men dessvärre bygger hela doktorsavhandlingen på andras arbeten och resultat av 

forskningen kring ämnet.   
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