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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ge en redogörelse för hur personalansvariga, på kunskaps 

respektive tillverkningsföretag, resonerar kring rekrytering kontra inhyrning av personal och 

om det skiljer sig åt mellan de olika branscherna. För att undersöka detta genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med individer med personalansvar på fyra företag, två 

tillverkningsföretag och två kunskapsföretag. Det finns både likheter och skillnader mellan de 

båda kunskapsföretagen och de båda tillverkningsföretagen. Både kunskapsföretagen och 

tillverkningsföretagen anser att de största fördelarna med att hyra in personal är flexibiliteten 

och rörligheten. Alla de fyra företagen informerar nyanställda om företagets värderingar och 

ledord. Men endast de båda kunskapsföretagen håller samma introduktion för inhyrd extern 

personal som för nyanställda. Även när det kom till frågan huruvida inhyrd personal är 

inkluderad i av företaget anordnade större aktiviteter finns det en skillnad mellan 

tillverkningsföretagen och kunskapsföretagen. På kunskapsföretagen var den inhyrda 

personalen inbjuden men inte på tillverkningsföretagen. Att inhyrd personal inte är 

inberäknade i aktiviteter såsom julfester och övningar inom teambuilding skulle kunna 

påverka den lojalitet de känner gentemot företaget. Exempel på forskning inom rekrytering, 

bemanning och inhyrning av personal är, för- och nackdelar med inhyrning av personal kontra 

rekrytering, bemanningsbranschens utveckling och inhyrd personals upplevelse av att vara 

inhyrd extern personal samt deras villkor i branschen. Denna studie tar avstamp i 

organisationsteorin, som bl.a. handlar om hur olika organisationsstrukturer ser ut. Machine 

Bureaucracy är en organisationsstruktur som finns på tillverkningsföretag och Adhocracy är 

en organisationsstruktur utmärkande för kunskapsföretag. Machine Bureaucracy 

karaktäriseras av en centraliserad och hierarkisk organisation där högsta ledningen styr och 

beslutar. Arbetsuppgifterna för de som arbetar i produktionen är väldefinierade och 

standardiserade och därmed krävs ingen högre nivå på kunskap och utbildning. Adhocracy 

kan istället beskrivas som en organisationsstruktur där kunskapen finns på lägsta nivå och de 

gamla hierarkiska beslutsstrukturerna ersatts av en mer informell, som bygger på att 

informationen flödar och att beslut fattas av de som har kunskapen.   
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Inledning 

”3 av världens 10 största arbetsgivare är bemanningsföretag och bemanningsbranschen är 1 av 

de 10 största branscherna inom Svenskt Näringsliv”i Med bemanningsföretag menas företag 

vars huvudsakliga syfte är bemanning, anställning och rekrytering. Bemanningsbranschen är 

en växande bransch i Sverige och ökar ständigt i takt med att utbud och efterfrågan ökar. ii 

Tidigare var det mer okvalificerad personal såsom telefonister, assistenter och receptionister 

som företagen hyrde in. Idag ser det annorlunda ut. Idag finns all slags kompetens att hyra in. 

Allt från telefonister till VD. Det finns flera anledningar till varför fler och fler företag hyr in 

extern personal via ett bemanningsföretag när personalförsörjningsbehov uppstår. Det kan till 

exempel vara så att ett företag hyr in personal för att lösa en tillfälligt hög arbetsbelastning, 

men det kan också vara så att ett företag behöver hyra in en expertkompetens som inte finns 

på företaget. Det finns flera för- och nackdelar med att hyra in personal kontra att anställa.iii  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur personalansvariga resonerar kring inhyrning 

av extern personal i förhållande till rekrytering samt att jämföra om och hur det skiljer sig åt. 

Personalansvariga som intervjuats verkar inom olika branscher, kunskapsföretag och 

tillverkningsföretag, Med hjälp av intervjuer ska deras tankar, kring personalförsörjning, 

rekrytering och inhyrning av personal, jämföras.  

Min frågeställning är: hur resonerar personalansvarig, på kunskaps- respektive 

tillverkningsföretag, kring rekrytering kontra inhyrning av personal och skiljer det sig åt 

mellan de olika branscherna? 

 

En hypotes är att det kan finnas en skillnad i hur personalansvariga som intervjuats på 

kunskapsföretag och tillverkningsföretag resonerar kring rekrytering kontra inhyrning av 

extern personal. Detta då det finns en skillnad i hur organisationsstrukturen ser ut på 

tillverkningsföretag respektive kunskapsföretag. En annan hypotes är att företagen ser 

inhyrning av personal som ett sätt att kringgå lagen om anställningsskydd. Anledningen skulle 

kunna vara att de vill skydda sig från eventuella kostnader och problem vid en felrekrytering. 

Huruvida detta är ett övervägande argument för att hyra in istället för att rekrytera när 
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personalförsörjningsbehov uppstår återstår att se.    

 

Disposition  

Uppsatsen är disponerad som följer. Uppsatsen inleds med en sammanfattning där de olika 

delarna av uppsatsen omnämns i korta drag. Efter det följer en kort inledning och syfte. 

Studiens frågeställning återfinns i syftet och där ges även en mer konkret redogörelse för 

intentionen med studien. Avgränsningar där det förklaras vad som inte kommer att behandlas 

i uppsatsen och varför följer därnäst. Efter det kommer definition av begrepp. Bakgrund och 

problemområde behandlas sedan. Bakgrunden fungerar som en introduktion till ämnet. I 

problemområdet diskuteras vilka problem på området som uppsatsen behandlar och som gör 

den intressant. Sedan följer avsnittet tidigare forskning där det redogörs för den kunskap som 

redan finns inom det ämne som studien behandlar. Nästa avsnitt har rubriken teori och handlar 

om två teorier som valts ut för att vara till hjälp vid utförandet av studien. Metoddelen som 

sedan följer beskriver tillvägagångssättet vid studiens utförande samt vilka beslut som tagits 

och varför. Ett kort avsnitt om vilka etiska överväganden som gjorts följer efter metoddelen.  

Slutligen presenteras ett resultat och en diskussion avslutar uppsatsen. I resultatdelen 

redovisas resultaten från datainsamlingen utan någon värdering. I. I diskussionen som är 

uppsatsens sista avsnitt analysen tolkas och förstås resultaten med hjälp av teorin. I 

diskussionen redogörs det också för det mest centrala i studien, vilka hypoteser som får stöd 

och vilka som inte får det, på vilket sätt studien lyckats besvara frågeställningen samt vad de 

likheter och olikheter som redovisats skulle kunna bero på. 

 

Avgränsningar 
I den här uppsatsen kommer det inte redogöras för de anställdas syn på personal som hyrs in 

och inte heller för hur de personer som blir uthyrda av bemanningsföretag ser på detta 

fenomen då jag anser att det är en helt annan studie. Den här uppsatsen fokuserar inte på 

bemanningsföretagen, de som hyr ut, utan fokus ligger istället på de företag som hyr in. Det är 

således inte bemanningsföretag som jämförs, med deras olika specialiteter. Dock ges det i 

bakgrunden information om bemanningsföretag då det är bra att ha kännedom om branschen 

som en form av förförståelse innan materialet presenteras.  

 

Uppsatsen utgår från organisationsteorin. Inledningsvis utgick jag även från teorin om 

transaktionskostnader. Efter intervjuerna genomförts kunde det konstateras att 
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transaktionskostnader inte hade en stor betydelse för de företag som studerats och av den 

anledningen valdes den teorin bort. Om arbetet hade utgått från lite mindre företag så hade 

förmodligen mer fokus legat på kostnaderna för att hyra in personal och då hade det varit 

intressant att studera fenomenet utifrån teorin om transaktionskostnader. Men de företag som 

behandlas i detta arbete är stora företag där kostnaderna för att hyra in personal inte är ett 

starkt argument för att inte hyra in personal och därför inte tagit stor plats i arbetet.  

 

Definition av begrepp  
Kunskapsföretag: Det flesta företag kan anses vara kunskapsföretag då alla företag innehar 

någon slags kunskap men i denna rapport är kunskapsföretag ett företag som ger mervärde 

genom den kunskap man besitter och omvandlar till service eller produkter. 

Tillverkningsföretag: Med tillverkningsföretag menas företag som ägnar sig åt tillverkning. I 

denna rapport har jag valt ut tillverkningsföretag som har teknisk höjd på produkterna man 

säljer. Detta för att uppsatsen skall handla om samma typer av inhyrd personal, dvs. det är 

avancerade arbetsuppgifter som båda kategorier företag har. 

Rekrytering: Fungerar i denna rapport som en motsats till inhyrning av personal, det vill säga 

en person som anställs. 

Fast personal: Personal på ett företag som inte är inhyrda utan som är intern personal på 

företaget. 

Extern inhyrd personal: Skiljer sig från en traditionell anställning då arbetet inte utförs hos 

den arbetsgivare där personen är anställd utan hos en annan arbetsgivare. iv  

Organisationskultur: Hur personalen interagerar och beter sig mot varandra, chefernas 

ledarstil, inredningsstilen på kontoren, specifika uttalade ledord och ordspråk är alla exempel 

på saker som bidrar till en viss känsla på ett företag, andan, kulturen på företaget. 

 

Bakgrund 

Uthyrning av arbetskraft var tidigare förbjudet då det ansågs utgöra en privat form av 

arbetsförmedling. Men år 1993 infördes lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft, Lag (1993:440), som innebar att det numer är tillåtet att hyra ut arbetskraft. Ovan 

nämnda lags definition på uthyrning av arbetskraft är ”ett rättsförhållande mellan en beställare 

och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till 

beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.”v Detta 

innebär något förenklat att ett företag som vill hyra in personal träffar avtal med ett 
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bemanningsföretag. Den person som hyrs in av ett företag för att arbeta åt dem är inte anställd 

av företaget utan av bemanningsföretaget.  

 

Allt fler företag väljer att vända sig till ett bemanningsföretag när de är i behov av personal. 

En anledning till detta är att den process, som innebär att läsa CV, sitta i intervjuer, ta 

referenser på kandidater, skriva anställningsavtal m.m., är väldigt tidskrävande för ett företag. 

Genom att anlita ett bemanningsföretag kan företaget istället fokusera på den dagliga 

verksamheten. En annan anledning är den flexibilitet det är för företag som bedriver 

verksamhet där arbetsbelastningen tenderar att variera under året, säsongs- och konjunktur 

variationer, där företaget då kan välja att hyra in personal när det är som mest att göra istället 

för att behöva ha lika många anställda året runt. En effekt blir att företaget sparar pengar. vi  

 

Genom att anlita bemanningsföretag kommer företaget även runt det problemet som det kan 

vara att anställa personer under en kortare period.  För företag i Sverige är det ofta krångligt 

att anställa personal under en kortare tid då många fackförbund inte är välvilligt inställda till 

den typen av anställningar.vii En ytterligare anledning till varför företag hyr in extern personal 

via ett bemanningsföretag är att om företaget anser att den person som de hyrt in inte 

uppfyller de ställda kraven kan de få denna person utbytt mot en ny. Det ger således en annan 

trygghet och en annan frihet än om företaget istället skulle anställa någon. Det är 

bemanningsföretaget som står för personalansvaret och inte företaget som hyr in.  

 

Sammanfattningsvis är personalinhyrning ett växande fenomen då allt fler företag ser det 

strategiska och kostnadseffektiva fördelarna med att hyra in extern personal. Men det finns 

även aspekter av detta fenomen som inte är lika positiva. En sådan aspekt är att det kan vara 

svårare att bygga en VI-känsla (lagkänsla) med inhyrd personal. Det finns en risk att inhyrda 

personer inte känner sig delaktiga i företaget i samma utsträckning som den ordinarie 

personalen och det kan således bli en klyfta mellan anställda och konsulter. Det förekommer 

också att konsulter blir utfrysta av de anställda.viii  

 

En annan aspekt är att det på längre sikt oftast är dyrare att hyra in personal än att anställa. En 

ytterligare aspekt är att det ibland kan vara svårt att attrahera rätt kompetens då det i vissa 

kretsar fortfarande anses vara lite ofint att vara inhyrd. ix Det finns även olika syften och olika 

sätt att hyra in personal på. Det kan vara för att lösa en tillfälligt hög arbetsbelastning dvs. få 

bukt med arbetstoppar. Företag kan också hyra in extern personal som en strategi för att 
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kunna ha en flexibel organisation. Vissa funktioner på ett företag måste alltid vara 

bemannade, t.ex. receptionen. Ett sätt att täcka upp en sådan funktion om någon är sjuk är att 

använda sig av en vikariepool, dvs.  ringa in en konsult. Företag kan också hyra in en konsult 

för att lösa en specifik uppgift som ingen anställd hinner, t.ex. arkivering. Företag kan även 

hyra in en konsult med chans till anställning.x  

Problemområde  

Bemanningsföretagens utbredning och arbetsgivares tankar kring att hyra in personal istället 

för att rekrytera är ett intressant område att studera av flera anledningar.  

Att se om det finns en skillnad mellan arbetsgivares syn på rekrytering kontra inhyrning av 

personal på kunskapsföretag och arbetsgivare på tillverkningsföretag kan vara av intresse för 

t.ex. bemanningsföretag.  Forskning kan medvetandegöra att det finns val som man har att 

göra och att det gäller att man tar dessa frågeställningar på allvar då de kan få konsekvenser 

för organisationen. 

 

Det faktum att det blir allt vanligare att hyra in extern personal är intressant och framförallt 

vilka anledningarna är som företagen uppger. Om uppgifter pekar på att Lagen om 

anställningsskydd, LAS, fungerar på ett otillfredsställande sätt och att vissa företag ser 

inhyrning av extern personal som ett sätt att komma runt lagen, vad gäller friheten att kunna 

byta ut en person som visat sig vara en felrekrytering utan att det innebär stora kostnader för 

företaget, är det ett viktigt fenomen att fortsätta forska i och följa den utvecklingen. Ett 

exempel på en debatt gällande detta var den debatt som uppstod då Urban Outfitters, en 

klädkedja, valde att säga upp hela sin personalstyrka på en arbetsplats i Stockholm för att 

istället anställa dem via ett bemanningsföretag. Facket var väldigt kritiska till detta och krävde 

att LAS skulle ses över.xi   

 

Personalförsörjning i form av inhyrd extern personal är således ett ämne som kommer upp till 

debatt titt som tätt. Det finns flera olika aspekter av detta fenomen som väcker starka känslor 

och som gör att det blir för- och emot poler. En aspekt är den att det i vissa fall kan uppfattas 

som en osäkerhet för de som är inhyrd personal som i exemplet med Urban Outfitters 

personal. Av ovan sagda anledningar är det område som uppsatsen behandlar intressant. 

Denna studie är även intressant för att den mesta forskning som finns på det här området 

kretsar kring bemanningsföretagens uppkomst och historia, anställdas syn på inhyrd extern 
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personal och inhyrdas syn på att vara extern personal. Medan denna studie syftar till att 

jämföra olika branschers syn på detta fenomen.  

 

Tidigare forskning  

Det finns en del tidigare forskning på området bemanning, rekrytering och inhyrning av 

extern personal. Det finns tusen och en aspekter av bemanning och inhyrning av extern 

personal och det går inte att redogöra för all forskning inom alla aspekter. I denna rapport har 

en indelning gjorts i form av tre olika kategorier av den forskning som finns. Det är ingen 

skarp gränsdragning och ej heller uttömmande men ett försök att göra forskningsområdet mer 

överskådligt. Kategorierna är:  

 

Bemanning utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv, forskning som tar avstamp i lagar och 

kollektivavtal. 

 

Bemanningsbranschens utveckling och betydelse, för- och nackdelar med inhyrning av 

personal kontra rekrytering. Forskning kring hur samt varför bemanningsbranschens 

historiska utveckling ser ut som den gör.   

 

Relationen mellan fast personal och inhyrd personal, den inhyrda personalens upplevelse av 

att vara inhyrd extern personal samt deras villkor i branschen. Forskning som riktar in sig på 

den inhyrda personens villkor i branschen inom denna kategori, har inte med den inhyrdes 

rättsliga villkor att göra utan snarare forskning på hur företagen behandlar sin inhyrda 

personal och om deras villkor på företaget ser likadana ut som för den fasta personalen.     

 

Bemanning utifrån ett arbetsrättsligtperspektiv  

Exempel på forskning som riktar in sig på bemanning från ett arbetsrättsligt perspektiv är 

Annika Bergs bok Bemanningsarbetet, flexibilitet och likabehandling, där Berg har studerat 

de rättsliga ramar som finns för bemanning och beställare av inhyrd arbetskraft. Bergs 

utgångspunkt för hela arbetet var svensk rätt och kollektivavtalsreglering. En av hennes 

frågeställningar är hur bemanningsarbetandes arbets- och anställningsvillkor ser ut. xiiEn 

intressant redogörelse i boken är den att enligt kommissionenxiii ”…kan utnyttjandet av 

alternativa anställningsformer öka ytterligare om inga åtgärder vidtas för att anpassa 
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traditionella anställningsavtal till kraven på ökad flexibilitet för både arbetstagare och företag. 

”

xviii

xiv Berg fortsätter med att säga att tudelningen av arbetsmarknaden enligt kommissionen kan  

”motverkas genom att man mjukar upp regleringen kring tillsvidareanställningarna, vilken 

enligt kommissionen i dagsläget leder till att arbetsgivare ofta väljer andra arbetsformer än 

tillsvidareanställning för att undvika kostnader och förpliktelser som följer med traditionella 

tillsvidareanställningar på heltid. I skriften uttalar kommissionen att stränga regler för 

anställningsskydd gör arbetsmarknaden mindre dynamisk.  Denna åsikt är dock något som 

Europaparlamentet tar bestämt avstånd ifrån.”xv Bergs fokus ligger på de rättigheter som de 

som utgör inhyrd personal har eller inte har i form av t.ex. anställningsskydd och dylikt.xvi  

 

Bemanningsbranschens utveckling  

När det kommer till forskning som gjorts om bemanningsbranschen utveckling, dess 

betydelse och vilka för och nackdelar det finns med att hyra in personal kontra rekrytera kan 

böcker så som Den nya arbetsmarknaden, bemanningsbranschens etablering i Sverige, 

nämnas. Den nya arbetsmarknaden som är skriven av Ola Bergström, Kristina Håkansson 

Tommy Isdorsson och Lars Walter, handlar bl.a. om hur bemanningsbranschen vuxit fram i 

Sverige, historiken, hur utbredningen ser ut och vilka motiv till inhyrning av personal det kan 

finnas.xvii En intressant slutsats som framkommer i boken är den att ”…flertalet 

institutionaliserade förutsättningar förefaller vara det som bidar till att reproducera ett särskilt 

mönster av användning av arbetskraft”  Exempel på sådana, enligt boken, 

institutionaliserade förutsättningar är att man anpassar arbetsorganisationen och lönesystemet 

för att kunna hantera inhyrd personal och att man ändrar kollektivavtal och administrativa 

system. Detta gör att det blir enkelt att upprepa handlingen och ändringen av avtal legitimerar 

inhyrningen.  Om man har rutiner och avtal på plats så är det enkelt att upprepa inhyrningen.  

Upplärd inhyrd arbetskraft, som snabbt kan bidra till verksamheten, leder till att inhyrning blir 

accepterad och ett fungerande alternativ till rekrytering. xix 

 

Håkansson och Isdorsson har även skrivit artikeln ”Hyresarbetskraft- Användning av inhyrd 

arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden”. Artikeln avser att ”visa att användningen av 

inhyrd arbetskraft får olika betydelse i olika typer av arbetsorganisationer. I en 

tayloristisk/fordistisk organisation är individerna lätt utbytbara, användningen av 

hyrespersonal torde då inte påverka den ordinarie personalen i någon större utsträckning” xx 

De anser även att ”en analys av användningen av tillfällig personal, det vill säga inhyrd 
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personal och tidsbegränsat anställda, också måste ta hänsyn till arbetsorganisatoriska 

faktorer.”

xxiii

xxi  

 

En intressant rapport är den av Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö Hur fungerar 

bemanningsbranschen. Den tar upp många viktiga aspekter av bemanningsbranschen såsom 

varför branschen existerar, hur branschen ser ut, dess för- och nackdelar och 

bemanningsbranschens effekter på samhällsekonomin, arbetstagarna och företagen. I 

rapporten redovisas insamlad statisk från två olika databaser. Med hjälp av den data som 

samlats in ville man veta hur många individer som arbetar i bemanningsbranschen. Det man 

kunde se var bl.a. att unga, kvinnor och invandrare var överrepresenterade inom 

bemanningsbranschen. Varför det är på det viset besvarades inte av rapporten men det är ett 

intressant fenomen.xxii Maria Johansson har försökt förklara bemanningsbranschens 

utveckling. Johansson ville undersöka huruvida lönekostnadsutvecklingen och eller andra 

konjunkturberoende och strukturella variabler kunde vara en förklaring till den positiva 

omsättningsutvecklingen som branschen haft under de senaste fem åren. Det visade sig att 

ingen av de konjunkturberoende variablerna hade någon långsiktig inverkan på 

omsättningen.   

 

Inhyrdas villkor, upplevelser och relation till fast personal  

En del av den forskning som finns om bemanningsbranschen handlar om relationen mellan 

fast- och inhyrd personal, om de inhyrdas villkor i branschen och diskriminering som inhyrd 

personal kan känna. Några som har forskat på detta är bl.a. Christina Garsten och Gunilla 

Olofdotter. Garsten menar att inhyrd personal kan ses som främlingar på arbetsplatsen som 

tillfälligt passerar förbi. xxiv Olofsdotter har i sin tur skrivit bl.a.  Flexibilitetens främlingar om 

anställda i bemanningsföretag som handlar om organisering av personaluthyrning och dess 

innebörd för personalens upplevelse av anställningsförhållanden, arbetsvillkor och 

sammanhållning.xxv Olofsdotter har även skrivit artikeln, ”uthyrda konsulter från 

bemanningsföretag: främling eller outsider” där hon bygger vidare på Garstens forskning om 

inhyrd personal som främlingar. I denna studie framkommer det dels att konsulter känner sig 

som främlingar pga. av anställningsförhållandet och dels att de känner sig som outsiders då de 

känner tveksamhet inför sin position som konsulter inom kundföretaget. Denna tveksamhet 

har att göra med att de har ett begränsat förtroende, vilket leder till otydliga arbetsuppgifter 

och att det finns en tydlig maktskillnad mellan konsulter och den ordinarie personalen.xxvi  
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Gunilla Olofsdotter har även forskat i den, enligt hennes studie, svåra och komplexa 

arbetssituation som bemanningsansvariga ledare befinner sig i då de slits mellan krav från det 

egna bemanningsförtaget, från konsulterna och från kundföretagen.xxvii

xxviii

  I artikeln ”New 

developments concerning discrimination against temporary workers” skriven av Cornel Gusan 

och Brian H. Kleiner framkommer det att inhyrd personal får mindre betalt i jämförelse med 

den fasta personalen och de har oftast inte heller har tillgång till de eventuella förmåner som 

företaget erbjuder sina anställda. Det är inte heller ovanligt att inhyrd personal utesluts från 

företagsevent. Enligt artikeln är det också svårt för den inhyrda individen, som känner sig 

kränkt och diskriminerad, att få gehör från bemanningsföretaget.  Garsten skriver att det 

inte är helt ovanligt att höra någon säga ”jag är bara inhyrd”. Hon menar att detta yttrande kan 

ses som en följd av ett nedlåtande synsätt som den fast anställda personalen har gentemot 

inhyrda. Inhyrda deltar inte i det sociala livet på samma sätt som den ordinarie fasta 

personalen. Vilket gör att man inte lär känna dem lika bra. De är, generellt sett, heller inte på 

samma ställe lika länge och riskerar därmed att bli utanför.xxix  

 

 I en artikelxxx skriven av David J. McDonald, Peter J. Makin är syftet att testa diverse 

påståenden från Rousseau och Wade-Benzoni. Rousseau och Wade-Benzoni menar att jämfört 

med den fasta personalen har inhyrd, temporär arbetskraft, ett annat psykologiskt kontrakt 

med företaget. Tillfällig personal kommer att ha ett mer affärsmässigt avtal där tonvikten 

ligger på de mer ekonomiska delarna av avtalet. Medan den fast anställda personalen kommer 

att ha ett mer relationellt kontrakt med företaget innebärande ett långsiktigt åtagande och ett 

engagemang gentemot företaget samt ett intresse i att arbetet skall vara tillfredställande. Dessa 

skillnader mellan inhyrda och den fasta personalen kommer att resultera i olika attityder och 

beteenden hos de båda grupperna. Enligt McDonald och Makin, som testat dessa påståenden 

på en stor grupp personal som arbetar inom resebranschen, strider dessa påståenden mot deras 

reslutat. McDonald och Makin hävdar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan 

den fasta personalen och den inhyrda vad gäller deras relationella och transaktionella kontrakt 

med företaget. Den inhyrda personalen visade dessutom på ett större engagemang och trivdes 

bättre än den fasta personalen. xxxi 
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Teori 

Organisationsteori  
Tillverkningsföretag  

I sin mest renodlade form fokuserar tillverkningsföretagen på att effektivisera produktionen så 

långt det går. I boken Stucture in Fives: designing effective organizations, av Henry 

Mintzberg beskrivs fem olika organisationsstrukturer. Dessa är Simple Structure, Machine 

Bureaucracy, Professional Bureaucracy, Divisonalized Form och Adhocracy. En av 

slutsatserna i boken är att olika organisationsstukturer passar för olika situationer. För 

renodlade tillverkningsföretag passar ”Machine Bureaucracy” bäst. När det kommer till 

produktionsapparaten ”operating core” skall det som skall produceras vara designat och klart 

när det kommer till produktion. Allt förarbete såsom hur arbetet skall genomföras skall vara 

klart. För att producera så effektivt som möjligt så skapas väldefinierade och standardiserade 

arbetsmoment. Detta för att få en hög specialisering med korta moment i produktionen. I och 

med att allt är bestämt så finns det inget utrymme för modifiering när produktionen väl är 

igång. När produktionen är igång så får den inte störas för då sänks effektiviteten.xxxii 

 

Detta möjliggörs genom en organisationsstuktur som bygger på styrning och uppföljning. Det 

vill säga genom en centraliserad och hierarkisk organisation där styrning, uppföljning och 

återmatning sker via samma struktur. Det är linjeorganisationerna som utför denna styrande 

struktur och beslut om produktionen kanaliseras via linjen. Besluten fattas på en hög nivå 

vilket leder till en centralstyrd organisation. Relativt få personer sitter inne med kunskapen 

och kunskapsmassan är inte större än att man i princip kan hålla den i minnet. Det finns två 

tydliga faser, en för design och en för produktion.  Man har också en klar skiljelinje mellan 

beslutsfattare och utförare. xxxiii 

 

Design (technostructure)  ansvarar för hur man skall producera. De tar fram underlag i form 

av regler och instruktioner till produktion. De har ingen formell makt över hur produktionen 

skall gå till men eftersom de utformar underlaget så får de en informell maktposition i 

organisationen. Eftersom de inte har direkt kontakt med produktion måste de gå via linjen för 

att genomdriva sina idéer. Linjen ”middle line” har i sin tur ansvar för att styra produktionen. 

De följer upp och rapporterar tillbaka till den högre ledningen. Linjen har till uppgift att förstå 

hur och vad man skall producera samt vara länken mellan design och produktion. Eftersom 
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produktionen inte skall störas när den väl kommit igång, så är det linjen som får bromsa 

eventuella förändringar som t.ex. design vill genomföra. Linjen måste således förhandla 

konflikter, så att förändringar som trots allt måste göras, i den mån det går minimalt stör 

produktionen. xxxiv

xxxvi

xxxvii

xxxviii

  

 

Kunskapsföretag 

I kunskapsföretag är fokus ett annat. I uppdraget ligger att leverera komplexa, sofistikerade 

system. Ofta är dessa av engångskaraktär med bara en kund. Ett alternativ till rena 

kunduppdrag är att man på eget initiativ tar fram system för att sedan distribuera dessa till ett 

mindre antal kunder. En av Mintzbergs organisationsstrukturer är Adhocracy. Det är den 

senaste av de fem organisationsstrukturerna. Då övriga organisationsstrukturer inte passade 

för kunskapsföretag har denna vuxit fram. xxxv Jämfört med tillverkningsföretagen kommer 

kunskapsföretagen aldrig att massproducera systemen. Därav finns det inte något behov av 

standardisering eller uppdelning i små väldefinierade arbetspaket. Organisationsstrukturen i 

kunskapsföretag är inte statisk på samma sätt som den kan vara i tillverkningsföretag. Den 

förändras ständigt för att anpassas till nuvarande utmaningar och uppdrag. Uppdragen varierar 

i storlek och komplexitet. Vissa uppdrag kräver mycket av förstudier medan andra uppdrag 

kräver stora mängder utveckling. För att klara av dessa variationer anpassar man 

organisationen så att den stödjer uppdraget på bästa sätt.    

 

Kunskapen finns horisontellt spridd på lägsta nivå, det vill säga där utvecklingen sker. Det 

innebär att de som jobbar med utveckling måste vara välutbildade experter och att dessa 

experter samarbetar för att nå resultat. Eftersom kunskapen finns på lägsta nivå så har de 

gamla hierarkiska beslutsstrukturerna ersatts av en mer informell, som bygger på att 

informationen flödar och att beslut fattas av de som har kunskapen. Storleken och 

komplexiteten på uppdragen kräver att ett flertal personer deltar i skapandet. Det krävs 

specialkunskaper från flera funktioner för att kunna skapa det totala systemet.  

Matrisorganisation är ett exempel på hur man kan organisera sig. I en sådan organsiation 

vidareutvecklas kompetensen i en dimension, blir sedan utlånad till ett team eller projekt där 

kompetensen används och utvecklas i en annan dimension.  

 

När det kommer till design och produktion i kunskapsföretag drivs arbetet med utvecklingen i 

team, där teamen samarbetar för att nå önskat resultat. De olika teamen har olika kunskaper 

och ansvarar för sin del av det totala systemet. Koordinering sker, inte genom standardisering, 
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utan genom samarbete och anpassning på lägsta nivå. Inom organisationen finns funktioner 

som säkerställer att koordineringen fungerar. Det är här som slutprodukten skapas. 

Tillskillnad från tillverkningsföretagen kommer produkten att innehålla det som var och en 

har varit med att besluta om, det som var och en varit med om att skapa. Allas bidrag gör sitt 

till för att produkten skall bli bra. xxxix  

 

I Adhocracy har linjeorganisationerna och projektledningen mindre ansvar för den 

traditionella styrnigen jämfört med Machine Bureaucracy. Teamen kommer själva att fatta 

beslut om hur arbetet skall bedrivas. De måste också ha leveranstider i åtanke när de fattar 

sina beslut. xl Linjen kommer ha ansvar för koordineringen mellan olika team och funktioner. 

Samarbetet mellan teamen måste fungera och linjens roll är att underlätta och se till att det 

fungerar i praktiken. Projekt av den här typen är vanligtvis svåra att styra och kontrollera.  

Den högre ledningen, via linjen, är med och följer upp för att säkerställa att projekten håller 

tidsplan och kostnad. De sätter tidsramarna för projekten och ansvarar för den övergripande 

planeringen.xli Organisationskulturen får en större betydelse i kunskapsföretag än i 

tillverkningsföretag. Detta då besluten om produkten och skapandet ligger på en låg nivå i 

organisationsstrukturen i kunskapsföretag och i tillverkningsföretag är det istället styrning 

uppifrån som är väsentlig för produktionen. xlii 

 

Organisationskultur 

”Organisationskultur är en sammanfattande beteckning för de dominerande värderingarna, 

inställningarna och beteendenormerna i en organisation.”xliii Organisationskultur är den anda 

som råder på företaget. Men organisationskulturen har inte bara att göra med beteenden och 

värderingar. Organisationskulturen kommer också till uttryck i form av det materiella i ett 

företag såsom kontorsinredningen och designen på diverse företagsprodukter. Det som bidrar 

till att en viss organisationskultur uppstår kan delas in i intern- och extern påverkan. 

Företagets historia, regler och ledord, företagsledningens sätt att arbeta med personalen, 

attityder, klädsel, aktiviteter och olika förmåner är exempel på interna påverkansfaktorer. 

Externa påverkansfaktorer är istället marknadssituationen, värderingar i samhället, teknologi 

och värderingar hos organiserade grupper.xliv Organisationskulturen är dels synlig dels 

osynlig. Det som är osynligt i en organisationskultur är tillexempel sociala kontakter, 

gruppnormer, värderingar och känslor. Exempel på vad som är synligt i en organisationskultur 
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är de finansiella resurser som finns i företaget, tydligt uppsatta mål och den teknologi som 

företaget använder sig av.

xlvii

xlv 

 

Det finns exempel på företag där utbildning inom företaget utgör en viktig del i företagets 

arbetssätt. Anledningen till att utbildning inom företaget anses vara viktig är dels som en del 

av karriärstegen, genom att ständigt vidareutbilda sig inom företaget klättar man uppåt inom 

företaget, dels för att det på företaget anses viktigt att känna till hur hela verksamheten 

fungerar. Ett bra sätt att tillgodogöra sig sådan kunskap är att gå kurser inom de olika 

områden där företaget verkar. Men en viktig del i att låta alla nyanställda genomgå 

utbildningen inom företaget är att förmedla de gemensamma värderingar som återfinns i 

företagskulturen. Dessa värderingar stannar kvar hos individen genom hela dennes karriär i 

företaget genom bl.a. fortlöpande vidareutbildningxlvi Företagets värderingar kommer således 

att genomsyra hela företaget så att en gemensam företagskultur bildas och fortsätter finnas 

kvar då alla anställda ständigt blir påminda om värderingarna via utbildning. Ett annat sätt att 

upprätthålla en viss atmosfär inom företaget är att anordna gemensamma sociala aktiviteter 

för de anställda såsom övningar inom teambuilding och fester.  I tillverkningsföretag är det 

endast nödvändigt att de högsta nivåerna i hierarkin känner till företagets värderingar och 

ledord då de är dessa som fattar beslut om produkterna. I kunskapsföretag är det viktigt att de 

lägre nivårena känner till företagets värderingar och ledord, eftersom att det är där som 

produkterna utformas.  

 

Organisationskulturen är viktig då den reducerar osäkerhet. Idag mer än någonsin tidigare  

bombarderas vi av information och organisationskulturen hjälper oss att sålla bort onödig 

information. Organisationskulturen skapar stabilitet och gör oss säkrare.xlviii   

 

”Kulturen bidrar således till att göra livet i en organisation mera överskådligt och stabilt”xlix 

Med detta sagt är det förståeligt att en organisationskultur är svår att förändra då den sitter 

djupt rotad och en förändring skulle innebära att osäkerheten ökade.   

 

Metod 
Motivering av vald metod 

Utgångspunkten för uppsatsen var att jämföra personalansvarigas tankar kring 
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personalförsörjning, rekrytering och inhyrning av personal, inom olika branscher. Därför 

utfördes intervjuer. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer kom sig av att denna typ 

av intervju är strukturerad efter bestämda frågeområden men ger utrymme för följdfrågor.l 

Med det menas att med denna intervjuform finns möjligheten att först låta den intervjuade 

prata fritt kring en öppen fråga och sedan kunna ställa en mer konkret fråga om det är något 

som den intervjuade ej självmant tagit upp men som forskaren vill veta. Jag har använt mig av 

en deduktiv ansats.   

 

Tillvägagångssätt  
Vid utvecklandet av intervjuguiden kontaktades en anställd på ett bemanningsföretag med 

goda kunskaper inom uthyrning av personal. Anledningen var att få en djupare förförståelse 

på ämnet bemanning innan intervjuer med personalansvariga utfördes. Med eftertänksamhet 

och noggrannhet utformades intervjufrågor på ett sätt där jag inte utgick från något jag trodde 

mig veta eller något jag tog för givet. Detta för att eventuella förkunskaper inte skulle styra 

frågorna och riktningen på intervjun åt något bestämt håll. Två personer utan kunskaper i 

ämnet fick läsa igenom frågorna när de var klara och komma med åsikter. Detta för att 

upptäcka eventuellt olyckligt formulerade frågor.  

 

Frågorna delades in i tre teman. Detta för att få ett naturligt flyt i intervjun. Att inte frågor 

som berör ungefär samma sak ställs lite varstans i intervjun gör att det blir mindre rörigt för 

den som intervjuar och för den intervjuade. Det underlättar även arbetet med analysen och 

jämförbarheten mellan intervjuerna.  Varje tema började med en eller flera öppna frågor. 

Öppna frågor kan öppna upp dialogen och föra berättelsen framåt. Beroende på vad som 

svaras kan nya frågor uppstå. Om svaret på den öppna frågan ej är uttömmande kan en mer 

preciserad fråga ställas. 

 

Frågor på första temat var åt det beskrivande hållet dvs. inte rent spekulerande eller 

tyckande. De två öppna frågorna på detta tema löd: Hur skulle du beskriva din tjänst? Av 

vilken anledning/anledningar hyr ni in personal? Resterande frågor var: Hur ofta hyr ni in 

extern personal? Letar ni internt först? Har företaget en policy eller strategi för inhyrning av 

extern personal? Om ja, följdfråga: kan du beskriva den? Har ni personalkategorier som inte 

går att ersätta? 
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Frågor på det andra temat handlade om jämförelser mellan rekrytering och inhyrning. De 

öppna frågorna var: När ett personalförsörjningsbehov uppstår, hur resoneras det då kring 

rekrytering kontra inhyrning av personal? Vilka för- och nackdelar finns det med att 

rekrytera? Vilka för- och nackdelar finns det med att hyra in? Resterande frågor på detta tema 

var: Vad för lojalitet tycker du man kan förvänta sig av en inhyrd person kontra en anställd? 

Behövs det samma, mer eller mindre kontroll och arbetsledning av inhyrd personal kontra 

anställd? Ställs det samma eller olika krav på extern personal och intern personal? Har ni 

märkt någon skillnad i produktivitet mellan inhyrd personal och anställd? Har ni en 

organisationskultur, i form av aktiviteter på det här företaget? Alla de intervjuade svarade ja 

och började självmant redogöra för de aktiviteter som anordnades på företaget.  Följdfråga 

blev om inhyrda var med på de aktiviteter som den intervjuade räknat upp. Har ni en 

organisationskultur, i form av ledord och värderingar på det här företaget? Följdfrågor blev: 

får nyanställda en introduktions i dessa? Får inhyrda en introduktion i dessa? 

 

Frågor på det tredje temat hade att göra med utomliggande faktorer. Den ena av de två 

öppna frågorna löd: Hur ser ni på LAS? Ett förtydligande av frågan löd: anser ni att denna lag 

fungerar på ett tillfredställande sätt eller att det finns brister i lagen? Den andra frågan löd: hur 

resonerar ni kring ordet felrekrytering? Ett förtydligande av frågan löd: Är felrekrytering 

något som kommer upp i er diskussion gällande hyra in eller anställa? Resterande frågor var: 

Hur tänker ni kring företagshemligheter? Den eventuella risken att företagshemligheter läcker 

ut anser ni denna risk vara är samma, högre eller mindre men inhyrda kontra anställda? 

 

När företagen valdes ut var det utifrån att de skulle vara så lika som möjligt gällande storlek 

och form. Den eventuella skillnad som skulle undersökas gällde olika branscher, 

tillverkningsföretag och kunskapsföretag, och för att minimera risken för att storlek på företag 

och eller bolagsform skulle spela in så valdes fyra aktiebolag. Då intervjuerna var tänkta att 

vara djupgående valdes inte fler än fyra företag. Intervjuerna transkriberades. Vid 

inledningsskedet av kodningsarbetet lästes alla transkriberingar noggrant. Det framkom då att 

samtliga intervjupersoner nämnt somliga begrepp och aspekter. Dessa begrepp och aspekter, i 

form av likheter och olikheter mellan informanterna utvecklades sedan till koder. Flertalet 

koder togs fram varav somliga senare togs bort då de skulle visa sig att de sakande betydelse. 

Aspekter som togs upp av endast en av det intervjuade är inte med i arbetet.   
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Etiska överväganden 
De personer som intervjuats kommer inte att figurera med namn. Även företagen är anonyma. 

Detta är något som de intervjuad upplystes om redan då de blev tillfrågade om de kunde tänka 

sig att ställa upp på att bli intervjuade. De tillfrågades även om de godkände att intervjuerna 

spelades in. De intervjuade informerades även om att om det var någon fråga som de inte 

kände sig bekväma med att besvara så var det bara för dem att säga till. Samtliga 

intervjupersoner fick frågan om de ville ha uppsatsen skickad till sig och få möjlighet att läsa 

igenom den innan den lämnades in. Det var dock bara en av de intervjuade som ville det.  

Resultat 
Tema ett 

Yrkesbeskrivning 
De personer som intervjuats arbetar alla på en HR avdelning med HR- frågor. Tjänsten 

innebär ett tätt samarbete med chefer och beskrivs av de intervjuade som bred med varierande 

arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter som enligt de intervjuade ligger inom ramen för 

deras HR- tjänster är arbete med rekrytering och inhyrning av konsulter, kontraktsfrågor, 

rehabiliteringsärenden, planering och utformandet av arbetsmarknadsdagar samt arbete med 

kompetensförsörjningsprocesser och lönerevision. 

 

Anledningar till varför personal hyrs in 

På den öppna frågan: Av vilken anledning/anledningar hyr ni in personal?  Svarade samtliga 

intervjuade, att det var arbetstoppar och expertkompetens som var anledningen till att de 

hyrde in perosnal. En av de intervjuade delade in personal som hyrs in i resurskonsulter och 

kompetenskonsulter. Ingen av de andra rubricerade personalen på just det sättet men beskrev 

typerna på samma sätt.  

 

Resurskonsulter  

Resurskonsulter är de konsulter som hyrs in vid arbetstoppar. Var och en av de intervjuade 

fick som följdfråga att utveckla innebörden av arbetstoppar.  Exempel på arbetstoppar, givna 

av de intervjuade, är när en IT- avdelning ska byta ut Office- paketet som ju är ett stort projekt 

eller när administratörer hyrs in för att administrera sådant som ingen på företaget under en 

period hinner med då arbetsbelastningen är ovanligt hög. Ett annat exempel på arbetstoppar är 
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stora beställningar som gör att det under en kortare period behövs hyras in förstärkning.  Ett 

ytterligare exempel på arbetstopp som gavs av en intervjuad var när det utvecklingsprojekt 

som pågår närmar sig sitt slut och skall testas på ett avancerat sätt av en testavdelning. Då 

uppstår ofta en flaskhals för testavdelningen. Under dessa perioder, då produkter skall testas, 

hyrs personal in för att klara arbetsbelastningen för den avdelningen. Enligt en av de 

intervjuade är det, på det företaget där denne arbetar, fler av dessa konsulter då de ofta är lite 

billigare. På ett av företagen är den största anledningen till varför resurskonsulter hyrs in för 

att skapa flexibilitet. Där det sker en fluktuation, dvs. att stora order kommer in, där vill man i 

produktionen skapa den flexibiliteten att hantera det genom att ta hjälp av konsulter.       

 

Kompetenskonsulter  

Kompetenskonsulter är istället den typ av personal som hyrs in när expertkompetens 

efterfrågas. När kompetenskonsulter hyrs in kan det vara för att en specifik kompetens behövs 

men som inte behövs långsiktigt. Ett exempel som gavs av en av informanterna var att när ett 

nytt verktyg skall införas vill de ha en expert på det verktyget som kan hjälpa till att införa det 

i systemet och utbilda andra i att använda det. När det är gjort behövs dock inte den inhyrda 

experten, det är således ingen expertkompetens som företaget alltid behöver sitta på. Att hyra 

in en kompetenskonsult kan också vara ett sätt att stärka upp ett projekt med en 

specialistkompetens i ett givet läge där man ser att man inte når det internt eller kan hitta det 

ute på marknaden för att anställa. Kompetenskonsulter behöver således inte alltid vara tänkta 

att vara en kortsiktig lösning. På de båda kunskapsföretagen fanns kompetenskonsulter som 

arbetat på företaget i över tio år. 

 

Tema två 

Fördelar med rekrytering och nackdelar med att hyra in 

De öppna frågorna var: När ett personalförsörjningsbehov uppstår, hur resoneras det då kring 

rekrytering kontra inhyrning av personal? Vilka för- och nackdelar finns det med att 

rekrytera? Vilka för- och nackdelar finns det med att hyra in? Responsen blev som följer: 

 

Ett av tillverkningsföretagen och ett av kunskapsföretagen tog upp att känslan av att vara en i 

gänget, att det skapas en samhörighet som man är en del av som något positivt med 

rekrytering. Den intervjuade menade också att det faktum att man är del av en samhörighet 

och känner att man har en plats skulle göra att personen skulle känna ett större engagemang 
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för sitt jobb medan en person som är inhyrd skulle känna ”varför vill de inte anställa mig, 

undrar var skon klämmer.”  

 

Båda kunskapsföretagen, men bara ett av tillverkningsföretagen ansåg att en stor fördel med 

att rekrytera är att man bygger upp en långsiktig kompetens och att man säkrar kunskapen 

internt. En av de intervjuade på kunskapsföretagen menade att då man lägger ner så mycket 

tid och kompetensutveckling på en person vill man ha kvar denna i företaget. På det andra av 

det två kunskapsföretagen sade den intervjuade att personer som har en viss nyckelfunktion 

helst skall vara egen personal då en inhyrd kan försvinna fort medan en anställd har en längre 

uppsägningstid och därav finns mer framförhållning. Då det tar tid att hitta en ny person till en 

nyckelroll är denna framförhållning viktig. Alla företag ansåg det vara dyrare att hyra in 

personal än att anställa. 

 

Fördelar med inhyrning och nackdelar med att rekrytera 

De öppna frågorna var: När ett personalförsörjningsbehov uppstår, hur resoneras det då kring 

rekrytering kontra inhyrning av personal? Vilka för- och nackdelar finns det med att 

rekrytera? Vilka för- och nackdelar finns det med att hyra in? Alla företagen tyckte att de 

största fördelarna med att hyra in personal var rörligheten och flexibiliteten. 

 

Den intervjuade på det ena tillverkningsföretaget utryckte, att om det av någon anledning är så 

att det råder en osäkerhet kring om det verkligen behövs rekryteras någon för att ersätta en 

person som slutat, och man vill vänta med rekryteringen för att se om det går att göra om lite i 

organisationen istället för att täppa till luckan, så blir det ofta en tillfällig lösning i form av en 

konsult som kommer in och gör det jobb som ändock behöver göras. 

 

 På det andra tillverkningsföretaget anförde den intervjuade att om man håller på att manna 

upp i tron om att de ska få till en jättestor affär och så blir den inte av så är det bättre att ha en 

balans med inhyrda och fasta, en flexibilitet med konsulter som går att säga upp istället för att 

anställa 100 personer och sedan bli tvungen att säga tyvärr det blev ingenting.  

 

På ett av kunskapsföretagen framhöll den intervjuade att i en osäker ekonomisk situation, där 

det sker fluktuationer på marknaden, är det svårt att rekrytera och veta att man kan behålla de 

man anställt, och att det inte är bra att rekrytera upp och sedan vara tvungen att släppa, 

möjligheten att kompensera om det sker svängningar finns således inte.  



 

 19 

 

 På det andra kunskapsföretaget menade den intervjuade att vid akuta behov,  då 

uppsägningstiderna oftast inte är jättelånga och man behöver täcka upp tills man hittar en 

ersättare är det en fördel att kunna hyra in. Denna åsikt framfördes även av en av personerna 

anställd på ett av kunskapsföretagen som menade att det ofta går fortare att hyra in än att dra 

igång en rekryteringsprocess där det skall annonseras och folk har uppsägningstider.    

 

Båda tillverkningsföretagen och ett av kunskapsföretagen framhöll att viktig kritisk 

kompetens kan man ibland vara tvungen att hyra in då den inte går att hitta på något annat 

sätt. 

 

Alla företagen ansåg att rekrytering är en tidskrävande process. Det ena kunskapsföretaget var 

däremot inte drabbad av detta då de allt som oftast lade ut en del av rekryteringsprocessen, 

den del som innebär hantering av ansökningar och granskning av CV, på uppdrag till 

leverantörer som de samarbetade med. De andra tre däremot angav den tidskrävande process, 

som det innebär att gå igenom ansökningar och gallra för att få fram de bästa kandidaterna, 

som en negativ aspekt av rekrytering. 

 

Lojalitet 

Frågan som resulterade i följande svar löd: Vad för lojalitet tycker du man kan förvänta sig av 

en inhyrd person kontra en anställd? 

 

På de båda kunskapsföretagen ansåg de intervjuade att man hade samma förväntan på 

konsulter och anställda gällande deras lojalitet gentemot företaget. 

 

”Ja alltså man ingår ju ett avtal med företaget om vad man comittar sig till att jobba i enlighet 

med våra värderingar och den sekretess som det innebär att jobba på det här företaget. Där 

tycker jag att det är så viktigt att vi har ett så bra och ett så tätt samarbete med de leverantörer 

som vi använder vid inhyrning av personal. Där man har en överenskommelse och en samsyn 

kring vad det innebär att jobba enligt den etik och moral som finns på företaget. 

 

”Det är ju någonstans för att skapa ett sammanhang och en möjlighet att göra en så lika 

leverans som man skulle kunna göra med egen personal. Så att det är ju en förväntan vi har på 

dem som vi jobbar med.” 
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”Jag är sådan själv att för mig skulle det inte spela någon roll om jag var inhyrd eller anställd. 

Så att automatiskt där igenom, så har jag nog höga förväntningar. Jag skulle sätta samma 

förväntningar” 

 

På det ena kunskapsföretaget fortsatte dock den intervjuade med att säga att 

 

”Sen förstår jag ju att det kanske är svårare att känna en lojalitet och en tillhörighet. Men jag 

tycker såklart att man ska vara lojal och göra ett bra jobb ändå för man har ju ändå en lojalitet 

mot dels mot oss men även mot konsultföretaget” 

 

På tillverkningsföretagen hade man inte riktigt samma förväntan på den fasta personalen och 

den inhyrda och deras lojalitet mot företaget som på kunskapsföretagen, även om en av de 

intervjuade på tillverkningsförtegen hade mer förväntan än den andre. En av de intervjuade 

sade: ”Nej jag tycker inte man kan förvänta sig samma lojalitet.” 

 

”Nej det tycker jag inte att man kan förvänta sig. Sen tror jag att det finns en del konsulter 

som, och det tror jag att man också hittar vanliga medarbetare, de som jobbar för att man vill 

ha ett jobb och för att man vill ha sin lönecheck och de som alltid, vart de än hamnar, jobbar, 

är lojala, vill göra ett bra jobb och bry sig. Så det finns konsulter som är jättelojala det är inte 

det jag säger men jagtycker inte att vi har rätt att förvänta oss det. För vi ruckar inte på det 

andra. Vi betalar för dem och det är jättebra om de känner den där lojaliteten men det är inte 

samma förväntningar” 

 

”Jag har inte det jag har inte samma förväntan. Jag har köpt dem och min förväntan är att om 

jag säger upp dig nu så förstår jag om du blir lite ledsen men om en månad är du tyvärr ute ur 

huset. Men då får jag inte heller tycka att det är taskigt när den personen kommer och säger att 

nej men jag har fått ett hottare uppdrag. Men sen när det väl kommer att landa i verkligheten 

och det är en konsult som heter Pelle och har varit här länge då kanske det uppstår andra 

relationer.”  

 

På det andra tillverkningsföretaget ansåg den intervjuade, även om hon trodde att det var 

marginellt, att det skulle kunna påverka den lojalitet en inhyrd känner om denne inte får vara 

med på fester och aktiviteter.  ”När vi har personalfest då är inte konsulterna med och det 
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skulle ju kunna påverka känslan och comittment.”  

 

Arbetsledning, kontroll, krav och produktivitet 

Frågorna som gav följande svar var: Behövs det samma, mer eller mindre kontroll och 

arbetsledning av inhyrd personal kontra anställd? Ställs det samma eller olika krav på extern 

personal och intern personal? Har ni märkt någon skillnad i produktivitet mellan inhyrd 

personal och anställd? 

 

Alla företagen ställer samma krav på konsulter och anställda. Alla personer som intervjuats 

ansåg att det i grunden är samma förväntningar men de intervjuade från tillverkningsföretagen 

ansåg det finnas en viss skillnad i deras förväntningar på konsulterna även om den inte är 

uttalad.  

 

De båda intervjuade på tillverkningsföretagen som ansåg att det fanns en skillnad ombads 

utveckla skillnaden. Den intervjuade på det ena tillverkningsföretaget framhöll då att går man 

ut och köper en viss tjänst som man får betala mycket för så finns en förväntan på att 

personen i fråga verkligen levererar det den ska och helst lite till. Personen anförde vidare att 

när företaget går ut och letar konsulter så blir det en viktig del att man ska ha erfarenhet så att 

man snabbt ska kunna sätta sig in i jobbet och därav behöva mindre arbetsledning och 

kontroll. De ska vara självgående oerhört snabbt. Den intervjuade ansåg vidare att 

upplärningstiden var samma eller kortare för konsulter. Den intervjuade på det andra 

tillverkningsföretaget menade även den att det finns en förväntan på effektivitet då företaget 

betalar på ett annat sätt jämfört med egen personal.  

 

 På det andra tillverkningsföretaget uttalade att de på företaget hade erfarit, främst i 

produktionslinjerna, att ”konsulterna är ännu mer engagerade just för att de inte är anställda 

utan de är här för att göra ett uppdrag och måste leverera… det blir verkligen valuta för 

pengarna för de jobbar järnet medan en del medarbetare som kanske jobbat här i hundra år 

kanske har ett sätt med lite väl långa fikapauser”  

 

På de bägge kunskapsföretagen hade man samma förväntningar på inhyrda som på anställda. 

På det ena av dessa företag sade den intervjuade att är man inhyrd för att det är ett kort 

uppdrag då förväntar man sig komma igång, men att man då ställer upp den kravprofilen 
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redan från början. Men trodde annars att människor är människor och att oavsett om man är 

inhyrd eller anställd så kan det ta lite tid att komma in i jobbet.  

 

Intervjupersonen på det andra kunskapsföretaget menade att: ”Det är en uppgift som ska lösas 

och kravställandet är tydligt när man går in, precis som den är när man går in i ett projekt 

vilket som helst, så att man vet att det här skall åstadkommas. Och där är det ju viktigt att man 

har den dialogen och den kommunikationen, såväl med konsulten som de som företräder 

konsulten eller den vi använder som mottagare av uppdraget. Det blir lika viktigt som när man 

jobbar med en kravprofil vid rekrytering att man jobbar med en tydlig kravprofil för en 

konsult, att det är det här vi behöver och det är inom den här tidsramen som det skall göras 

och med den här önskade effekten, och sen så får man ju ha en uppföljning på det.” 

 

Organisationskultur 
Aktiviteter  

Frågan löd: Har ni en organisationskultur, i form av aktiviteter på det här företaget? Alla de 

intervjuade svarade ja och började självmant redogöra för de aktiviteter som anordnades på 

företaget.  Följdfråga blev om inhyrda var med på de aktiviteter som den intervjuade räknat 

upp. 

 

På alla företag anordnades aktiviteter. På det ena tillverkningsföretaget anordnades en årlig 

julfest och övningar inom teambuilding. På detta företag var konsulterna inte med på den 

årliga företagsfesten runt juletid. Men mindre aktiviteter var de medbjudna till. Den 

intervjuade menade att på övningar inom teambuilding är det inte helt osannolikt att de skulle 

vara med och delta men inte helt givet. De deltog ej heller i medarbetsundersökningar. Även 

där gjordes det en skillnad mellan fast personal och inhyrd.  

 

På det andra tillverkningsföretaget arrangerades sommarfetser, julfester, pubar och team-

works aktiviteter.  Pubkvällarna var konsulterna medbjudna på, men inte på jul- och 

sommarfester eller stora informationsträffar. 

 

 ”Det blir ju rätt mycket pengar om man räknar ihop timmar med sektionsmöten, stormöten 

för information och fester. Där är som regel inte konsulterna inbjudna” 
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”Sen kan det finnas chefer som vet med sig att jag tror att det är bra om du är med på det här, 

på det här informationsmötet, och det är ju ingen som står och tar leg och säger att du får inte 

komma men när vi skickar ut inbjudan till sådant så brukar det gå på maillistan för de som är 

anställda”  

 

”Julfester och sådant, det har att göra med prislappen. Det skulle vara en jättekostnad för oss 

och tänk dig att 140 konsulter som kostar tusen kronor i timmen ska sitta på ett möte för att få 

lite information som kanske kan vara bra att ha. Så det kan verka hårt men det är så det är.” 

 

”Sen om någon inte ska vara här så länge så hur mycket orkar man då investera i att den ska 

komma in i gänget och ska du vara med på det här när man vet att det handlar om tre månader 

och där kanske man missar för det kanske är det där sociala som kan verka som bara lull lull 

kan vara ett sätt att komma igång rent arbetsmässigt” 

 

”På något sätt så känner jag så här att konsulter och anställda, alla är ju människor och lika 

värda men samtidigt så är det ju så att konsulten betalar vi ju för att slippa en massa grejer, att 

inte behöva ta hand om vissa saker, är därför som prislappen är så himla dyr, för att vi inte ska 

behöva, om det händer ditten eller datten, jag menar de kommer med sin företagshälsa det ska 

inte vi behöva ja” 

 

På det ena av de två kunskapsföretagen organiserades gemensamma promenader i X- parken 

och en årlig julfest. Detta företag hade ett hälsoperspektiv och anordnade aktiviteter i linje 

med det snarare än fester. De sponsrade bland annat om man ville göra klassikern.li De 

anordnades även vasaloppsbussar för de som ville åka Vasaloppet. Vasaloppet fick de inhyrda 

inte vara del av och det berodde enligt den intervjuade på att en intern förmån för de anställda 

och hade med skattemässiga skäl att göra. Julfesten var konsulterna inbjudna till. Det gym 

som fanns att tillgå på företaget fick även konsulterna använda. De fick också vara med på 

gemensamma promenader. Den intervjuade utryckte ” Vi ska så långt det går inte göra 

skillnad på människor. Dom är ändå här och ska göra ett jobb ” 

 

På det andra kunskapsföretaget anordnades fester och övningar inom teambuilding och där 

var konsulterna med i möjligaste mån.  
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”Det är viktigt att värna om att man jobbar på lika villkor som de anställda, så långt som det 

någonsin går. Man ingår i ett team och man är med på möten man diskuterar utveckling och 

så vidare.” 

 

Däremot kunde det vara så att det i något läge eller i någon del av ett program, där känsliga 

frågor behandlades så valde man att konsulten inte vara med på just den delen. Men så långt 

som det bara går så såg man till att den inhyrda personalen var med. Det gjordes, enligt den 

intervjuade, ingen större skillnad på den egna personalen och den inhyrda.  

 

Ledord och värderingar 

Nedan redovisade svar kommer sig av frågan: Har ni en organisationskultur, i form av ledord 

och värderingar på det här företaget?  

 

Alla företagen förutom ett av tillverkningsföretagen hade tydliga uttalade värderingar och 

ledord. Det företag där det inte fanns väl implementerade och tydligt uttalade värderingar och 

ledord höll dock på att, genom intervjuer med de anställda, sammanställa och tydliggöra 

ledord och värderingar som ändå fanns på företaget även om de inte fanns på pränt. 

 

”Ja vi har kärnvärden och det är….dessa är till för oss som jobbar här men de ska ju även 

spegla vårt arbete utåt mot kund. Jag tycker att vi jobbar mycket med ledord och att vi har 

tydliga värderingar, dessa är X, X och X, det är våra ledord, de har hängt med företaget 

jättelänge och det har i omgångar gjorts olika kampanjer så jag tycker att de är rätt etablerade. 

Du kan se dem på olika tavlor och det finns inarbetade i mallar för utvecklingssamtal och 

lönesamtal så att man försöker nog trycka in det där det går.” (Det ena tillverkningsförtaget.) 

 

”Dessa kärnvärden var medarbetarna själva med och tog fram på en konferens 2006. Det var 

en stor konferens där alla var med och man jobbade fram dessa och det tycker jag är kul för 

många företag där är det några få som tar fram dem och så får man gilla läget.” (Det ena 

kunskapsföretaget.) 

 

”Ja vi har våra värderingar. Vi har ett väldigt tydligt ramverk för hur vi arbetar tillsammans, 

inte bara vad vi gör utan hur vi gör det, våra ways of working som är väldigt väl ut 

kommunicerade och etablerade i verksamheten och det är något som vi pratar om hela tiden 

och återkopplar till” (Det andra kunskapsföretaget.) 
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Personen som intervjuades på det tillverkningsföretag där det inte fanns uttalade ledord och 

värderingar sade att: ”Vi är verkligen inte Ikea, vi är långt därifrån, så att vi är inte alls tydliga 

på det sättet.”  

 

Personen fortsatte med att säga att de som arbetade på företaget är påtagligt intresserade av de 

produkter som framställs och den avancerade teknik som används, det är det som personalen 

drivs av.  

 

”Kommer man hit, oavsett om man är anställd eller konsult, så tycker man att det är så himla 

häftigt att få jobba med det här.”  

 

Den tillfrågade fortsatte med att säga att det är ett väldigt ambitiöst företag där det finns ett 

starkt engagemang och ambition att åstadkomma något bra även om det inte är uttalat på ett 

tydligt sätt i värderingar. Företaget ingick i en större koncern och ifrån moderbolaget 

skickades det ut fyra värderingar som var satta högt uppifrån. Då påbörjades ett arbete på 

företaget att implementera dessa men det blev aldrig riktigt införlivat då personalen på 

företaget inte kände att dessa värderingar speglade dem. Det stannade vid att bli en 

pappersprodukt. Det hade dock på företaget nyligen påbörjats ett gediget arbete med att 

intervjua de anställda i syfte att ta fram vad som är företagets värderingar och ledord för att 

sedan sätta det på pränt.   

 

Utbildning i företagets värderingar och ledord 

Anställda  

Följdfråga: Får nyanställda en introduktions i dessa?  

På alla företagen gavs en introduktion för nyanställda om företaget. Det ena 

tillverkningsföretaget som inte hade tydligt uttalade värderingar och ledord höll ändå en 

introduktion för nyanställda om företaget i stort där de berättade om företagets värderingar 

som trots allt fanns även om de inte fanns på papper. 

 

På det andra tillverkningsföretaget sade den intervjuade: ”Dels så finns det en film för alla 

nyanställda som är ganska nyframtagen som ger hela företagets historik. Sedan träffar 

företagets HR- ansvariga alla nyanställda och går igenom, på en timme, blandat material om 
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företaget, hur det ser ut från företagets aspekter.”  

 

”Sedan brukar vi här lokalt, men det vågar jag inte säga generellt, på ett stort företag blir det 

ju alltid så att vissa saker görs lika överallt men så ibland blir det lokala anpassningar, men vi 

har de senaste åren haft ungefär två gånger om året en heldag för alla nyanställda. Där vi går 

igenom företaget från toppnivå och neråt. För annars som ny så börjar man ofta i projekt och 

efter ett tag så kan man jättemycket om det och man kan det närmaste men man vet inte vad 

man gör på företaget i X-staden eller i X-staden och oj fanns vi i X-landet, så vi försöker 

vidga perspektivet.” 

 

Även i de båda kunskapsföretagen upplystes nyanställda om företaget i stort.  

En av de intervjuade framhöll att alla nyanställda får gå en dags kurs där flera utav 

medlemmarna från koncernledningen beskriver företaget, affärsområden och hur affärer går 

till.  ”Vi ger självklart en introduktion till våra kärnvärden och vad står vi för samt vilka är 

vi.”  

 

Inhyrda 

Följdfråga: Får inhyrda en introduktion i dessa? 

Inget av tillverkningsföretagen hade en liknande genomgång för inhyrd personal.  

 

Dock sade den ena intervjupersonen på ett av dessa företag att HR inte anordnade någon 

introduktion liknande den som de nyanställda fick men att vissa chefer kanhända upplyste 

inhyrda om företaget i stort.” En del chefer är jätteduktiga på att göra en introduktion och en 

del chefer ser konsulter som att nu kommer du in här i två månader och sen lämnar du oss” 

 

På det andra tillverkningsföretaget sade den intervjuade följande: Det är ganska stor skillnad 

här, på inhyrd och anställd personal. Så att inhyrd personal får inte just den här typen av 

introduktion om företaget det får bara anställda. Det är väldigt strikta regler som styr den här 

specialklassade branschen för att man överhuvudtaget skall få tillverka det vi gör. Så bland 

annat det avspeglar sig i introduktionen och utbildning. Den biten av frågor blir väldigt 

viktiga för utbildningen, för inhyrd personal också, så vi måste upprätthålla en viss nivå för att 

leva upp till det här rigorösa regelverket och de regulatoriska kraven men just det här med det 

kulturella, hur organisationen funkar och koncernen och så vidare, ur regulatoriska 

perspektivet så är inte det avgörande och viktigt så därför omfattas inte inhyrda av den delen.  
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De båda kunskapsföretagen hade samma genomgång för nyanställda och inhyrda.  

 

”Dom har samma genomgång av de delarna, de introduceras på ett likvärdigt sätt”  

 

”Den är samma för alla” 

Tema tre 

LAS (Lagen om Anställningsskydd) 

På den öppna frågan hur ser ni på LAS? behövdes vid samtliga intervjuer ett förtydligande 

som löd: Anser ni att denna lag fungerar på ett tillfredställande sätt eller att det finns brister i 

lagen? Även på den andra frågan som löd: Hur resonerar ni kring ordet felrekrytering? 

Behövdes ett förtydligande: är felrekrytering något som kommer upp i er diskussion gällande 

hyra in eller anställa?   

 

Alla de intervjuade framhöll att LAS, det arbetsgivaransvar som följer med LAS och 

eventuella effekter av en felrekrytering, inte är något som kommer upp vid diskussioner kring 

huruvida det skall hyras in en person eller anställas en. Däremot ansåg intervjupersonerna på 

tillverkningsföretagen att det är något som skulle kunna finnas med i bakhuvudet. Att det även 

om det inte har en direkt påverkan på beslutet, ibland skulle kunna ha en indirekt påverkan.   

 

”Nej det är inget som diskuteras i vardagen. Men jag tror att de chefer som har varit med 

länge och varit med om neddragningar och suttit och sagt upp folk, de har det i bakhuvudet 

och är försiktiga med att växa den fasta kadern för mycket. För man vet hur jobbigt det är. 

Men det är sällan att vi sitter och säger att jag vågar inte rekrytera för vi är inte säkra på att vi 

hittar någon som inte är konstig. Det är vi inte så rädda för.”  

 

”Däremot kan man känna om läget är lite osäkert att det kan vara bra med en del konsulter i 

företaget. Inom vår verksamhet är det ofta rätt stora affärer, vi jobbar med dem i tio år, och får 

vi in en sådan affär så är det mycket folk vi behöver. Så det blir digitalt och då kan det väl 

finnas en del lägen då vi inte riktigt vet om vi ska växa med fem personer som vi sen kanske 

behöver säga upp utan då kanske man tycker att det är bättre att ta in en konsult och det kan 

det är klart att det är kopplat till LAS. Sitter vi med för många anställda är det en jättejobbig 

process. Men jag tror mer det handlar om hur många vi ska vara, än att vi är rädda för att vi 
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inte skulle vara bra på att hitta bra personer. Det är därför som vi tycker att vi ska ha 10-15% 

konsulter på toppen. Skulle det gå ner så kan vi bara liksom på en månad säga att nej det här 

går inte tack och hej och slippa säga upp. Alla dem skruvar vi inte ut. För en del av dem är 

kompetenskonsulter som har varit här himla länge vid det här laget.” 

 

Den tillfrågade fortsatte med att säga att rekrytering är en lång process och ett mycket mer 

långsiktigare val. ”vi har ett arbetsrättsläge i Sverige där vi som företag har ett stort ansvar. 

När vi väl har anställt någon så har vi den personen här och har jättemycket ansvar för den 

och fungerar det inte så nähe.  Ju större företaget är desto större är kravet på att vi ska kunna 

hantera det” 

 

På kunskapsföretagen kunde man inte se några eventuella brister i LAS eller risker med en 

felrekrytering. De intervjuade på dessa företag ansåg att provanställningen fungerade 

tillfredställande och man använde sig nästan alltid av den.  

 

”Vi uppmanar ju våra interna chefer att använd provanställningen. För guds skull utvärdera, 

sitt ner, följ upp, ha samtal och känn efter. Känns det här verkligen bra och är det minst 

tveksamhet då måste man ju verkligen fundera på om man ska fortsätta. För det är ju den 

chansen man har, det är ju de här sex månaderna som man har chansen att göra en utvärdering 

sen är det ju svårt. Så att det trycker vi ju mycket på, det gäller ju att utnyttja, använd 

provanställning det e bra. Så att i 90% av fallen så har vi provanställning”  

 

”Om vi tar in nyexaminerade då använder vi provanställning tillexempel som en möjlighet att 

helt enkelt prova från båda håll. Om man jobbar och sen fungerar det inte av något skäl så får 

man väl gå ur och det är ju också en viktig bit att använda och behålla att man kan göra på det 

sättet” 

 

Diskussion 
Skillnader mellan tillverknings- och kunskapsföretag  

Resultatet visar att kunskapsföretagen i större utsträckning än tillverkningsföretagen 

inkluderade den inhyrda personalen såväl som den fasta personalen i aktiviteter anordnade av 

företaget. Även när det kom till utbildning i företagets ledord och värderingar fanns en 
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skillnad. Alla företagen hade, om än i olika former, en introduktion för nyanställda om 

företaget i stort och dess värderingar och ledord. Men det var endast de båda 

kunskapsföretagen som hade samma typ av introduktion för inhyrd personal. Den 

organisationsstruktur, Machine Bureaucracy, som råder i tillverkningsföretag skulle kunna 

vara förklaringen till varför inhyrda inte får samma typ av introduktion. I Machine 

Bureaucracy är organisationen centraliserad och hierarkisk. Besluten fattas på hög nivå och 

det finns en tydlig skiljelinje mellan beslutsfattare och utförare. I och med att 

arbetsuppgifterna i är väldefinierade krävs endast en låg kunskaps- och utbildningsnivå i 

produktionen. Att den nyanställda personalen får en introduktion i företagets värderingar och 

ledord är ingen nödvändighet men kan bidra till att den nyanställde blir mer motiverad att 

arbeta, känner sig trygg, trivs på företaget och vill stanna kvar. Anledningen till att den 

inhyrda personalen inte blir utbildade i företaget som sådant är för att de inte behöver ha den 

typ av information. Det är bara de som befinner sig i toppen av hierarkin som behöver känna 

till företagets ledord och företagets värdegrund för det är de som tar fram underlag i form av 

regler och instruktioner som de i produktionen sedan bara behöver följa.lii 

 

I kunskapsföretag där organisationsstrukturen Adhocracy råder, skapas produkten på lägsta 

nivå och det är således viktigt att dessa har en gedigen kunskap om företagets värdegrund och 

ledord. De som arbetar med utveckling måste känna till vad företaget står för då det byggs in i 

produkten, i systemet. I kunskapsföretag behöver inte organisationskulturen vara 

väldefinierad då skapandet och besluten om produkten ligger på en låg nivå i 

organisationsstrukturen, till skillnad från tillverkningsföretagen där styrning uppifrån är 

väsentlig för produktionen.liii  

 

Rousseau och Wade-Benzoni menar att den fasta personalen har ett annat psykologiskt 

kontrakt med företaget än inhyrd personal som ofta är mer temporär arbetskraft. De anser att 

den fast anställda personalen kommer att ha ett mer relationellt kontrakt med företaget 

innebärande ett långsiktigt åtagande och ett engagemang gentemot företaget medan den 

tillfälliga personalens avtal är mer affärsmässigt med tonvikt på de mer ekonomiska delarna.liv 

Detta skulle kunna förklara varför nyanställda på tillverkningsföretagen blev informerade om 

företaget i stort men inte den inhyrda personalen. Till de personer som kommer att utgöra fast 

personal vill man förmedla en speciell känsla och en relation därför informeras de om 

företagets värderingar även om det inte är nödvändigt för dem att veta dessa. 



 

 30 

 

I den amerikanska forskningen, en rapport skriven av Cornel och Kleinerlv, framkommer det 

att inhyrd personal missgynnas på olika vis. Denna rapport är dock inte helt överförbar på 

svenska förhållanden. Av historiska skäl skiljer det sig mellan våra länders arbetsliv. USA har 

alltid haft arbetskraftsinvandring från många länder där det råder ett mycket hårdare 

arbetsklimat. Där man är van vid att arbeta så länge uppgifter finns att utföra för att sedan stå 

utan arbete. Man är nog även van vid att som enskild arbetstagare finna sig i såväl 

beslutshierarki som ett något otryggare arbetsklimat. I Sverige arbetar vi i hög grad efter en 

konsensusmodell som innebär att man försöker låta alla komma till tals. Fackförbunden i 

Sverige ser också till att värna om såväl trygghet som likabehandling för de anställda. Detta 

skulle kunna innebära att olikheterna mellan egen personal och inhyrd blir något mindre i 

Sverige. Cornel och Kleiner menar att det inte är ovanligt att inhyrd personal utesluts från 

företagsevent och att de oftast inte heller har tillgång till de eventuella förmåner som företaget 

erbjuder sina anställda. Detta är något som resultaten i min egen rapport till viss del också 

pekar på. Även om de inhyrda i kunskapsföretagen inkluderades så fick det på det ena av de 

två kunskapsföretagen inte förmånen att vara del av att åka Vasaloppet och på de båda 

tillverkningsföretagen inbegreps inte de inhyrda i julfester och dylikt.lvi  Det går dock inte att 

generalisera och säga att det ser ut på det sättet för inhyrda inom hela näringslivet. För det 

krävs en ännu större studie där fler företag ingår och där möjligheten även finns att få 

analysera företagens policydokument gällande olika anställningsformer.  

 

Aktiviteter i form av fester, sport event och övningar inom teambuilding är exempel på sådant 

som bidrar till att en viss stämning och familjekänsla infinner sig på ett företag. Om en person 

på ett företag deltar i diverse event och fester och satsas på i form av utbildning är det inte helt 

otroligt att detta skulle kunna bidra till att denne känner ansvar och en lojalitet gentemot 

företaget. På alla företagen anordnades olika form av aktiviteter. Men det var endast på de två 

kunskapsföretagen som även den inhyrda externa personalen fick vara med och delta i samma 

utsträckning som den ordinarie fasta personalen. Det faktum att inhyrd personal ibland inte är 

inkluderade i aktiviteter eller deltar i fester skulle kunna ha en påverkan på dennes lojalitet 

mot företaget.  På ett av de båda tillverkningsföretagen uttalade den intervjuade att det faktum 

att den inhyrda personalen var medbjudna på, i det fallet, den årliga julfesten skulle kunna 

påverka den inhyrdes engagemang.  
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Andra faktorer som bidrar till att en organisationskultur utvecklas och tar form är specifika 

ledord och värderingar som finns på företaget. Alla företag, med ett undantag, som 

medverkade i denna studie hade tydliga värderingar och ledord. Ett av tillverkningsföretagen 

som inte hade det höll dock på att utforma tydliga ledord och värderingar men det arbetet var 

inte klart än. På alla de fyra företagen upplystes nyanställda om vilka dessa värderingar och 

ledord var. Den information som de nyanställda fick om företaget som sådant varierade och 

kunde vara allt från en snabb genomgång på en timme eller endags kurs. De båda 

kunskapsföretagen hade samma typ av genomgång för den inhyrda personalen medan de båda 

tillverkningsföretagen inte hade denna typ av genomgång för inhyrd extern personal.  

 

En organisationskultur bibehålls om de värderingar och ledord genomsyrar företaget ständigt 

införlivas och därmed stannar kvar i företaget. Genom att påminna den personal som redan 

arbetar på företaget om företagets ledord och värderingar i form av tillexempel utbildning 

inom företaget samt informera den nya personalen om dessa säkerställer företaget att ledorden 

och värderingarna fortsätter finnas kvar. Så länge den fasta personalen är långt många fler än 

den inhyrda är risken för att företagskulturen luckras upp relativt liten. Detta trots att den 

inhyrda personalen inte blir upplärda om företaget och dess filosofi. Men om den inhyrda 

personalen skulle öka så pass i antal att de skulle vara lika många eller fler än den fasta 

personalen och de inte skulle utbildas om företaget, ökar risken för att ledord och värderingar 

faller i glömska och företagskulturen förändras eller försvinner.lvii   

 

De för- och nackdelar med att hyra in personal kontra att rekrytera som framkom av 

intervjuerna var i princip de samma. Alla de intervjuade ansåg att de största fördelarna med 

att hyra in personal var rörligheten och flexibiliteten. Rörligheten och flexibiliteten var det 

första som sades av alla de intervjuade på frågan: Vilka för- och nackdelar finns det med att 

hyra in? Samma sak när det kom till frågan: Vilka för- och nackdelar finns det med att 

rekrytera? det första som anfördes av samtliga intervjuade var att det var dyrare att hyra in.  

 

Hypoteser 
Efter intervjuerna har det visat sig att det finns en skillnad i hur personalansvariga, på 

kunskaps- respektive tillverkningsföretag, resonerar kring rekrytering kontra inhyrning av 

personal. Dock skiljde sig inte deras resonemang åt överlag. I vissa frågor tyckte de alla 

likadant men inom andra frågor fanns det en tydlig skillnad. Ett exempel på en tydlig skillnad 
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mellan tillverkningsföretagen- och kunskapsförtagen var det faktum att inhyrd extern personal 

på tillverkningsföretagen inte informerades om företaget värderingar och ledord på samma 

sätt som nyanställda medan inhyrda på kunskapsföretagen fick en sådan introduktion. 

Skillnaden kan förklaras med att organisationsstrukturerna ser olika ut för tillverkningsföretag 

och kunskapsföretag och organisationskulturen är viktigare i kunskapsföretag än i 

tillverkningsföretag.   

 

Hypotesen att, företagen skulle se inhyrning av personal som ett sätt att kringgå lagen om 

anställningsskydd för att skydda sig från eventuella kostnader och problem som kan uppstå 

vid en felrekrytering, stämde inte. Det framkom i alla fall inte att det skulle vara ett 

övervägande argument för att hyra in istället för att rekrytera när personalförsörjningsbehov 

uppstod. Kanhända är detta något som indirekt skulle kunna påverka beslutet men inte direkt.  

Vad gäller de frågor som ställts under de utförda intervjuerna har dessa så långt det går 

formulerats på ett sätt så att den intervjuade inte ska ledas i någon riktning. Det går dock 

aldrig att helt komma ifrån sin förförståelse och det är svårt att veta om något av svaren 

påverkats av på vilket sätt frågan är formulerad. Det går ej heller att bortse ifrån att de som 

intervjuats kan ha varit oroliga för att lämna raka besked om att tankar som de har angående 

ett kringgående av LAS. 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur personalansvarig, på kunskaps respektive 

tillverkningsföretag, resonerar kring rekrytering kontra inhyrning av personal och om deras 

resonemang skiljer sig åt mellan de olika branscherna och detta anser jag mig fått svar på.  

 

Framtida forskning 
Under intervjuerna framkom det att inhyrda på de båda tillverkningsföretagen inte var 

inkluderade i större företagsaktiviteter som tillexempel julfester men på det båda 

kunskapsföretagen gjordes ingen skillnad i de aspekterna. Något som skulle vara intressant för 

framtida forskning är att undersöka om det finns någon tydligt skillnad i lojalitet, mellan dels 

inhyrd personal som får vara med på företagsaktiviteter och inhyrda som inte får vara med. 

Samt mellan fast personal som deltar i aktiviteter och inhyrda på samma företag som inte får 

vara med och delta.   
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Det framkom även att inhyrda på de båda tillverkningsföretagen inte fick samma introduktion 

om företagets värderingar och ledord som nyanställda fick. På båda dessa företag var antalet 

inhyrda låg om man jämför med de fast anställda. Det vore intressant att studera om det skulle 

ske några förändringar i företagets organisationskultur, om de inhyrda inte blev informerade 

om företaget som sådant och ökade till antalet så att de blev fler än den fasta personalen.   
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