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Sammanfattning 
Syfte: Studiens syfte var att identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags 

till synes konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare ämnar studien 

beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken verkar ligga 

till grund för hanteringen av personalgruppen.  

Teori: Inledande presenteras bemanningsbranschens premisser. För att förstå kundföretags 

”syn på” bemanningspersonal anammade studien tre perspektiv för att försöka förstå 

problemformuleringen. Dessa var HRM, Flexibilitet och Ekonomi.  

Metod: Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade informantintervjuer. Totalt 

deltog tre kundföretag och 9 informanter i studien. Dessa ombads inledande att tala fritt 

om några utvalda ämnen med hjälp av ledord. Senare ombads de associera fritt kring 

begrepp i relation till bemanningspersonal.  

Resultat: Studien fastställer att kundföretags ”syn på” bemanningspersonal är 

personaletiskt politisk god men att hanteringen av bemanningspersonal innehåller 

dimensioner av nyttjande i övergång till utnyttjande. Vilket bildligt liknar konsumtion.  

Nyckelord: Bemanningspersonal, Personaletik, Bemanningsbranschen, Kundföretag, 

Flexicurity. 

 

  



 

 
 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to identify theoretical concept to better understand 

customer companies1 consumption like behavior of temporary workers. Further on the 

study wished to describe the seemingly changed employee’s ethics for temporary workers, 

which seems to be the basis for employers handling.  

Theory: Initial the premise for temporary work is introduced. To understand the customer 

companies this study took on three perspectives trying to understand the problem question. 

These perspectives were HRM, Flexibility and Economics. 

Method: The empirical material was gathered through semi structured interviews. In total 

three customer companies were represented and nine interviews conducted. The informants 

were told to freely talk about a few selected topics with the help of catchwords. Further on, 

the informants were asked to associate some concept in relation to temporary workers.  

Findings: This study conducts that the view of customer companies are in line with what 

can be called employers politic ethics. Thus, the temporary workers management includes 

several dimensions in which use transform in to exploit. That in which this study conducts 

can resemble consumption. 

Keywords: Temporary work, Temporary workers, Work ethics, Costumer company, User 

company, Flexicurity. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Costumer company/user company; referring to an organization using temporary workers.  
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1. Inledning 
 

Inledningsvis presenteras författarnas utgångspunkt för att förstå bakgrunden till studiens 
framväxt. Därefter presenteras bakgrunden till bemanningsbranschens uppkomst. Vidare 
problematiseras förhållandena kopplade till kundföretags användande och synen på 
bemanningspersonal som problemformulering. 

 

Författarnas utgångspunkt  
Det personaletiska grundantagandet som löper igenom denna studie kommer från att 

författarna är skolade inom personal, organisation och ledarskap (Human Resources) med 

respekt för människans (personalens) värde genom organisationers och verksamheters 

processer. Personaletik i författarnas mening innebär att förhållningssätt och värderingar 

går i linje med den samhälleliga synen på humant arbete (Lindmark & Önnevik, 2011; 

Boglind m.fl., 2015; Granberg, 2011). Den HR-inriktade skolningen härstammar från 

modern svensk arbetslivskultur där både arbetstagare och arbetsgivare är en del av fackliga 

processer för att säkerställa båda parternas intressen. HR-inriktningen har ett tydligt 

organisatoriskt perspektiv och föreliggande studie tog sin början i en teoretisk förstudie där 

en slit- och slänginställning till medarbetare var utgångspunkt. En mer detaljerad 

beskrivning av förstudiens delar och resultat återfinns i tabell 2 (kap 2.2.).  

Förstudien resulterade i att författarna tydligt identifierade ett personaletiskt 

anställningsdilemma kring den ökade användningen av bemanningspersonal. Det negativa 

personaletiska förhållningssättet verkade enligt förstudien till och med vara tongivande och 

dominant. Vilket, utifrån vår bakgrund byggde upp en undran över vad de ekonomiska 

marknadspremisserna gav för uttryck i synen på bemanningspersonal. För att skapa 

förståelse kring frågeställningen angrips frågan med hjälp av tre perspektiv; Human 

Resources Management (HRM), Flexibilitet och Ekonomi (Se bild 1). Perspektiven 

identifierades genom förstudien (Se 2.2. Förstudie), med ambitionen att skapa ytterligare 

förståelse för och till de ekonomiskt personaletiska konsekvenserna, både empiriskt och 

konceptuellt. Perspektiven som identifierades hjälpte oss bilda förståelse för motivationen 

till nyttjande av bemanningspersonal (Ekonomi). Förståelse för vad bemanningspersonalen 

tillför och innebär teoretisk på kundföretag 2(Flexibilitet) men också vad grundpelarna i 

                                                           
2  Företag vilka nyttjar bemanningspersonal. 
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anställningsformen och vilka skyldigheter kundföretagen har gentemot personalgruppen 

både på ett strategiskt avtalsmässigt plan och personalpolitiskt (HRM).   

1.1. Bakgrund 

Den ekonomiska liberaliseringen som började på 80-talet beskrivs ha inneburit att företag 

och organisationer inte längre såg samma samhällsansvar gällande de anställda, synen på 

de anställdas premisser förändrades och den traditionella livslånga anställningen luckrades 

upp (Albinsson & Geterud, 2013; Beneriá m.fl., 2015). Tidigare sågs personalen som en 

naturlig del av organisationen och som en tillgång värd att investera i. De förväntningar 

som tidigare fanns gällande produktionseffektivitet låg bunden i den egna personalen och 

dess investeringar (Hiltrop m.fl., 2001; Håkansson & Isidorsson, 2003). De 

marknadsstrukturella förändringar som kom att ske i samband med den ekonomiska 

liberaliseringen påverkade inte enbart marknaden utan även organisationers uppbyggnad. 

En ständigt föränderlig marknad var i behov av en lika lättformad och anpassningsbar 

produktionsstyrka; personalen. Det ekonomiska paradigmets samhällskulturella idéer 

innebar förändrad syn på anställningen och personalen (Jmf. Bengtsson, 2014; Acemoglu 

& Robinson, 2015). I Sverige hade det från år 1935 varit förbjudet med personaluthyrning 

och privat arbetsförmedling med anledning av de negativa personaletiska konsekvenser 

som man befarade för kunde uppstå i samband med fri marknad för bemanningsbranschen 

(Bemanningsbranschen, 2017; Björkemarken, 2013). Med anledning av att organisationer 

förväntades möta marknadskraven började dock en förändrad personalstrategi ta form (Jmf. 

Watson, 2012, ss. 160–168; Boglind, 2015; Bengtsson, 2014; Benería m.fl., 2015).  

Organisationer befann sig i en ny marknadsdriven situation där det handlade om att kunna 

bemöta hög- och lågkonjunkturer med en mer flexibel personalstyrka. Med anledning av 

detta fick en ny personalstrategi starkt fotfäste utifrån HRM. Strategin beskrivs handla om 

hur organisationer hanterar och leder de mänskliga resurserna (Boglind, 2015; Lindmark 

& Önnevik, 2011). Det fortsatt ökande behovet av mer flexibel produktionsstyrka bidrog 

till att det år 1993 blev legaliserat med privat arbetsförmedling och personaluthyrning i 

Sverige (”Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft”) 

(Bemanningsbranschen, 2017) och det blev nu tillåtet att hyra ut personal i vinstdrivande 

syfte. Således innefattade inte längre den nya formen av HR-strategin enbart den egna 

personalen utan även bemanningspersonalen som ett ekonomiskt strategiskt tillägg. 

Bemanningspersonalen blev en förväntad del av organisationers ekonomiska strategi 

gällande produktionen där de skulle verka som avlastande ventil och resurs (Jmf. Aronsson 
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m.fl., 2000; Olofsdotter & Augustsson, 2008; Björkemarken, 2013). Flexibiliteten, som 

tidigare hade varit en del av organisationers omvärldsstrategi för att bemöta den nu allt mer 

snabbföränderliga marknaden, (Jmf. Atkinson, 1984) fick en mer självklar plats i det 

strategiska rummet (Svenskt Näringsliv, 2015; Björkemarken, 2013) och blev en 

katalysator till förändrad personalstrategi och personaletik där bemanningspersonal var 

central. Den företagsekonomiska flexibiliteten blev synonymt med bemanningspersonalen 

som blev en antagen och förutbestämd del i ekonomin (Jmf. Mingqiong Zhang m.fl., 2014; 

Kantelius, 2012; Underhill & Quinlan, 2011; Nielen & Schiersch, 2014; Aronsson m.fl., 

2000). 

I förstudien konstaterades att en ”slit- och slänginställning” bland kundföretagen verkade 

finnas samt sprider sig som konsekvens av bemanningspersonalens utbytbarhet och 

tillfälliga närvaro (Torp, 2017; Alm, 2017). Inställningen kan ses som en reaktion på de 

krav som kundföretag upplever från omvärlden, dessa skulle sedan speglas i ett bristande 

alternativ kortsiktig personalhantering för bemanningspersonal. Författarna fann att 

litteraturen kring bemanning vittnar om att det skapas ett tunnelseende till följd av de 

ekonomiska och flexibla krav som kundföretag möter vilket skulle bidra till att den 

personaletiska synen på bemanningspersonalen gradvis utesluts. Enligt resultaten i 

förstudien finns en diskrepans mellan bemanningspersonal och nyttjandet av dem från 

kundföretagens sida. Denna diskrepans kan tänkas ge upphov till grunden av de problem 

som idag florerar i media och rapporteringar från branschen, nämligen hur kundföretag ”ser 

på” och väljer att bemöta den enskilda personalgruppen. I Sverige tillhör idag 80 352 

personer av den arbetsföra befolkningen bemanningsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2017; 

Jmf. AKU, 2017). Från år 2016 till 2017 kom bemanningsbranschen att öka i omsättning 

med 19 procent från samma mätperiod föregående år. En förklaring till den positiva 

ekonomiska utvecklingen inom branschen tros vara den högkonjunktur som tillverkning- 

och tjänstesektorn upplever, vilket ökar behovet av arbetskraft (Bemanningsföretag, u.d.; 

Björkemarken, 2017). En positivt inställd arbetsmarknad till bemanningsbranschens 

existens misstänktes på 90-talet kunna bli uppkomsten till vad som ansetts vara ”en asocial 

utveckling på rena marknadspremisser” (Hallqvist, 2005. s. 7). Samhällssociala 

konsekvenser ansågs kunna bli resultatet på en förutspådd framtida segregerad 

arbetsmarknad. Att organisationer och företag väljer att använda sig av 

bemanningspersonal vid tillfällig högkonjunktur är något som dels beror på att de 

regleringar som finns på arbetsmarknaden i form av att kollektivavtal och lagstiftningar vid 
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anställning av fast personal är högre, jämfört med om företaget väljer att hyra in arbetskraft. 

Detta, i samband med att kundföretag dessutom kan kringgå vissa direkta och indirekta 

kostnader som hade kunnat medfölja traditionell anställning (Catasús m.fl., 2013), gör att 

nyttjandet av bemanningspersonal är attraktivt ur ekonomisk strategisk synvinkel 

(Kantelius, 2012). Studier visar samtidigt på att merkostnaden för inhyrd personal kan vara 

högre på sikt (Björkemarken, 2013; Underhill & Quinlan, 2011; Mingqiong Zhang m.fl., 

2014). 

1.2. Problemdiskussion 

Kundföretag som beslutar att hyra in bemanningspersonal ingår avtal med 

bemanningsföretag om att få hyra personal vid behov (Bemanningsbranschen, u.d.). 

Avtalet mellan kundföretag och bemanningsföretag kan således förstås som en form av 

“Business to Business” (B2B) försäljning av tjänst samt investering av flexibel arbetskraft 

(Åberg, 2008; Björkemarken, 2013; Mingqiong Zhang m.fl., 2015). Syftet för 

kundföretaget är att öka den ekonomiska flexibiliteten och avtalet fungerar som en 

formulerad del i deras ekonomiska strategi. I denna B2B försäljning blir 

bemanningspersonalen en handelsvara och ventil för organisatorisk flexibilitet samt en 

tillgång för kundföretagen (Åberg, 2008; Arbetsmiljöverket, 2017; Björkemarken, 2013) 

utifrån det tunnelseende som kundföretag innehar. Kundföretag verkar tendera särskilja 

och tillskriva olikartade personaletiska värden på den egna personalen och 

bemanningspersonalen vid inhyrning av B2B tjänster från bemanningsbranschen (Hiltrop, 

2001; Burgess & Connell, 2006; Scheel m.fl., 2013). Ett exempel på detta är att 

personalhantering av bemanningspersonalen inte prioriteras (Jmf. Underhill & Quinlan, 

2011; Nielen & Schiersch, 2014; Quinlan m.fl., 2001). Detta då personaletiken ligger 

inbäddad i strukturer som utgör personalhantering både på operationell och strategisk nivå 

men inom ramen för de ekonomiska besluten.  

Den oprioriterade personalhanteringen beskrivs i svensk media som 

bemanningsbranschens baksida (Torp, 2017). Bemanningspersonal inom kategorin för 

uthyrning beskrivs få utföra både enkla men mer riskfyllda och monotona arbeten. Sådana 

arbeten som den ordinarie personalen inte beskrivs vilja göra eller får av 

arbetsmiljömässiga skäl (Alm, 2017; Torp, 2017; Jmf. SVT-Nyheter, 2012; Jmf. Underhill 

& Quinlan, 2011; Jmf. Arbetsmiljöverket, 2017). Anställda inom bemanningsbranschen 

vittnar om en ”slit- och släng” inställning som konsekvens av bemanningsbranschens 
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flexibilitetskrav på personalgruppen inom uthyrning (Torp, 2017; Alm. 2017; Jmf. Åberg, 

2008; Jmf. Björkemarken, 2017). 

”Varför följer de inte bemanningsavtalet som de själva skrivit under? Varför ser de inte till så att 

inhyrda har samma villkor som andra anställda som det så tydligt står i avtalet?” 

Max, 2017 

Ur: Drömmen om ett riktigt jobb. Torp, 2017  

Den uthyrda bemanningspersonalen, vilka lyfts i reportagen, vittnar även om upplevelsen 

av att vara en resurs i bemärkelsen som förbrukningsvara eller tillfällig enhet (Jmf. Hiltrop 

m.fl., 2001). Den negativa betydelsen i ordet resurs identifieras i media som utnyttjande. 

Vanligt bland bemanningsföretagen är att marknadsföra unga och friska människor som 

kan utföra arbetet snabbt när kundföretagen behöver det (Alm, 2017). Detta relaterat till de 

ekonomiska- och HR-kontextuella motivatorerna till nyttjandet av bemanningspersonal 

verkar således leda fram till förändrad personaletisk syn på den enskilda personalgruppen 

inom uthyrning, där nyttjande övergår till utnyttjande (Torp, 2017; Jmf. Atkinson, 1984; 

Hiltrop, 2001; Scheel m.fl., 2013). Något som för tankarna till en bildlig form av 

konsumtion i relation till förbrukning. 

Fram till år 1993 var bemanningsbranschen en kontroversiell fråga. Dåvarande borgerliga 

regeringen hade ett arbetsgivarperspektiv och eftersträvade en mer flexibel arbetsmarknad 

samtidigt som socialdemokraterna varnade för otrygga anställningar på bekostnad av fasta 

anställningar (Björkemarken, 2017 s. 10–11; Ekdahl, 2009). Protesterna var starka och 

liknar de vittnesmål som hörs i dagens media. Fackliga som politiska parter varnade då och 

slår än idag larm om risken av en utsatt personalgrupp, trots detta växer 

bemanningsbranschen årligen (Jmf. Bemanningsbranschen, 2017; Björkemarken, 2015; 

Åberg, 2008). Personaletiken som förr rådde inom organisationer byggde på att de 

fastanställda var en tillgång värd att investera i (Hiltrop m.fl., 2001; Håkansson & 

Isidorsson, 2003). Nyttjandet av bemanningspersonal var en möjlighet för kundföretag att 

bryta upp den traditionella fastanställningen. Med de ökade omvärldskraven kom 

upplevelsen av att behöva vara flexibel som organisation. Det kan uppfattas som att 

upprätthållandet av hållbar organisatorisk flexibilitet med hjälp av bemanningsbranschen 

leder till en ohållbar personaletik för den inhyrda bemanningspersonalen. Det är i detta led 

som bemanningspersonal verkar ha frångått skedet av att ses som investering och istället 
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övergått till att (bildligt) konsumeras av kundföretag då de verkar förbrukas (Hiltrop, 2001; 

Burgess & Connell, 2006; Scheel m.fl., 2013; Åberg, 2008).  

Rörelsen från hållbar organisatorisk flexibilitet till ohållbar personaletik, liknande 

konsumtion av den enskilda personalgruppen, väcker frågan om hur vi kan öka förståelsen 

för kundföretags ”syn på” bemanningspersonalen. Samt hur vi kan förstå 

konsumtionsbegreppet i organisatorisk kontext? Hur är det möjligt att beskriva och 

konceptualisera att kundföretag har antagit ett mer negligerande förhållningssätt till 

personaletiska frågor just i relation till kategorin bemanningspersonal (Jmf. Nielen & 

Schiersch, 2014; Mingqiong Zhang m.fl., 2014; Underhill & Quinlan, 2011; Scheel m.fl., 

2013). Investeringar där personalen tillskrivs olika sociala rättigheter och ses som 

organisationens viktigaste tillgång verkar inte längre vara en naturlig del av 

upprätthållandet av en hållbar personaletik. Definitionen av konsumtion i frågan 

identifieras av den ”slit- och släng” inställning som återges, där bemanningspersonal 

dehumaniseras till fördel för organisatorisk framgång. Varpå utnyttjande tenderar att likna 

en överexploatering av personalgruppen. 

1.3. Problemformulering 

Hur kan kundföretags ”syn på” bemanningspersonal beskrivas och konceptualiseras mot 

bakgrund av och i relation till ett personaletiskt förhållningssätt på anställda?  

1.4. Syfte 

Studien ämnar identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes 

konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare har studien till syfte att 

beskriva den synbarligen förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken 

verkar ligga till grund för hanteringen av personalgruppen. För att genomföra detta 

problematiseras den marknadsekonomiska kontext som kundföretagen tycks befinna sig 

inom med hjälp av tre teoretiska huvudområden som perspektiv på bemanningspersonal; 

Flexibilitet, HRM och Ekonomi, för att försöka åskådliggöra och uppfylla det inledande 

syftet. 
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2. Teoriram  
 

Kapitlet redogör för de perspektiv i litteraturform som valts i teoriramen för att besvara studiens 
problemformulering.

 

2.1. Bemanningsbranschen; En introduktion 

Bemanningsanställda i Sverige omfattas av Bemanningsavtalet (LO:s Bemanningsavtal, 

2017) och är en form av visstidsanställning. Visstidsanställningens avtal får huvudsakligen 

inte överstiga sex månader om inte annat överenskommits (max 12 månader). 

Bemanningsavtalet har till syfte att skapa en naturlig jämkning mellan arbetsgivarens krav 

på flexibilitet och arbetsmarknadstrygghet för arbetstagare. Avtalet omfattar anställda 

inom bemanningsbranschen och i Sverige dominerade under år 2017 tjänsteområdet 

Uthyrning då den stod för hela 89 procent av affärsområdet. Uthyrning är en verksamhet 

där arbetstagare blir anställda av bemanningsföretaget för att sedan hyras ut för arbete 

under kundföretagets ledning och kontroll (Bemanningsföretaget, u.d.). Med hänsyn till det 

stora tjänsteområdet som Uthyrning innebär avgränsar och fokuserar föreliggande studie 

på denna del av branschen. Vad gäller ansvarsfördelning för bemanningspersonal är det 

både bemanningsföretaget och kundföretaget som delar på ansvaret (Arbetsmiljöverket, 

2017). Det är dock bemanningsföretagen som har det yttersta ansvaret för att kundföretag 

följer de regleringar som finns. När bemanningspersonal ska hyras in sker det i samråd med 

fackliga parter för att kundföretagets behov och arbetsutformningen ska fastställas. I LO:s 

bemanningsavtal går det att läsa att bemanningsföretaget ska verka för att beställaren 

(kundföretaget) särskilt iakttar och verkställer 3 kap 6, 7 och 12 § samt 6 kap 10 § AML, 

även 4 § AMF (LO:s Bemanningsavtal, 2017). Gemensamt för dessa paragrafer är att det 

finns ett strikt arbetsmiljöansvar där bemanningspersonalen ska inkluderas i den dagliga 

planeringen, bemanningspersonalen får således inte särbehandlas eller på något sätt riskera 

hamna utanför arbetsmiljöförordningen. Kundföretag som inte följer bemanningsavtalet 

riskerar böter, straff eller sanktionsavgifter. Bemanningsföretag ansvarar för att introducera 

bemanningspersonalen och behöver således ha kunskap om den arbetsplats och bransch 

som kundföretag verkar inom. Kundföretag ansvarar för att bemanningspersonalen ska 

arbeta under samma förhållanden som den egna personalen när de är inhyrda 

(Bemanningsbranschen, 2017; LO:s Bemanningsavtal, 2017).  
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Skälet till att uthyrning av bemanningspersonal förbjöds år 1935 var med anledning av 

ILO’s konvention nr. 34 (Björkemarken, 2013; Svenska ILO kommittén, u.d.). Det framgår 

av konventionen att privat arbetsförmedling och uthyrning av personal var straffbart med 

anledning av dåtida farhågor för bristande solidaritet i samhället för arbetstagarna 

(Björkemarken, 2013; Svenska ILO kommittén, u.d.). Att lagen förblev aktiv i 58 år kan 

tänkas bero på betänkligheter kring att arbetstagaren skulle utnyttjas av organisationer och 

verksamheter. Den dåtida synen på investering av de anställda var en heltidsanställning och 

personaletiken utgjordes av organisationers samhällsansvar genom trygga anställningar 

(Jmf. Lindmark & Önnevik, 2011; Björkemarken, 2013; Boglind, 2015). Synen på den 

trygga anställningen hade utgångspunkt i efterkrigstidens syn på arbete vilken byggde på 

företagens höga samhällsnärvaro och det ökade fackliga samröret (Ekdahl, 2009). Något 

som kunnat bidra till att arbetstagarna var en del i synen på verksamheters utveckling. Den 

liberala ekonomiska samhällsidén kom senare att influera arbetsmarknadspolitiken (Jmf. 

Bengtsson, 2014; Acemoglu & Robinson, 2015) och år 1991 lades, med hjälp av en 

socialdemokratisk regering, förslaget fram om upplättad arbetsförmedling (Björkemarken, 

2013). Begränsningar om nyttjade av personalgruppen var dock fortsatt en del av lagen för 

att skydda arbetstagarna. Bara något år senare la den dåvarande borgerliga regeringen fram 

ett nytt förslag där det ansågs att arbetsförmedlingens monopol var otidsenligt. Det vill 

säga att den privata arbetsuthyrningen endast ansågs kunna få arbetsmarknaden att fungera 

bättre (Björkemarken, 2013, s. 12) och marknadsflödet underlättas (Bengtsson, 2014). 

Dessa tankar förmodas kunna bidragit till det organisatoriska marknadsövertaget som har 

normaliserat denna typ av visstidsanställning (Jmf. Björkemarken, 2013).  

I dagsläget är det lagligt med privat arbetsförmedling och uthyrning sedan 25 år tillbaka 

(Jmf. Björkemarken, 2013; Bemanningsbranschen, 2017). I en debattartikel från 2012 

skrev dåvarande förbundsdirektören för bemanningsföretagen, Henrik Bäckström, att 

oangelägenheter i branschen måste regleras till funktionell standard. Bäckström menade att 

30 % av företag som hyrde in personal inte hade kunnat fortsätta sin verksamhet utan 

bemanning (Bäckström, 2012). Fram tills 2013 fanns fortsatta inskränkningar för 

bemanningsanställdas rättigheter. Arbetsgivare hade inte samma likabehandlingskrav eller 

arbetsmiljöansvar samtidigt som personal inom uthyrning inte hade rätt till A-kassa (a.a.). 

I och med antagandet av EU:s bemanningsdirektiv som resulterade i uthyrningslagen 2013 

finns nu ett likvärdigt ansvar oavsett personalgrupp i frågor som likabehandling och 

arbetsmiljöansvar (Björkemarken, 2013; Bemanningsbranschen, 2017). 
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Arbetsmiljöverkets lägesrapport (2017) där 300 bemanningsföretag och 900 kundföretag 

synades framkom det att 75 procent av de granskade arbetsplatserna, vilka använder sig av 

bemanningspersonal, blir åtgärdsskyldiga på grund av bristande arbetsmiljö för de inhyrda. 

Bemanningspersonal beskrivs utföra riskfyllda och monotona arbeten, även om arbetena 

anses vara relativt enkla (Alm, 2017; Torp, 2017; Jmf. SVT-Nyheter, 2012; Jmf. Underhill 

& Quinlan, 2011; Jmf. Arbetsmiljöverket, 2017). Att bemanningspersonalens arbetsmiljö 

anses vara bristfällig beskrivs kunna vara en konsekvens av oprioriterad personalhantering 

gällande den inhyrda personalen (Jmf. Underhill & Quinlan, 2011; Nielen & Schiersch, 

2014; Quinlan m.fl., 2001) och det verkar vara denna form av negligering som ger upphov 

till ett utnyttjande av personalgruppen.  

2.2. Förstudie 

Förstudien som kom att ligga till grund för denna studie hade sin utgångspunkt i en 

personaletisk frågeställning. Bemanningsbranschen är en omdebatterad fråga (Esbati, 

2018) utifrån rapporteringar från media och branschorganisationer som går att ta del av 

(Arbetsmiljöverket, 2017; Björkemarken, 2013; Torp, 2017; Svenskt Näringsliv, 2015; 

SVT-nyheter, 2012). Förstudien var utformad som en litteraturstudie och dess innehåll går 

att se i tabell 2. Förstudien visade på faktum att bemanningsbranschen blivit en stor 

personaletisk fråga vilket skulle kunna bero på det maktvakuum som uppstår bland 

bemanningspersonal och de olika aktörer som de samverkar med i den B2B situation de 

befinner sig i. Gruppen vilken verkar falla mellan stolarna, som Kantelius (2012) menar, 

är en mer utsatt grupp inte enbart med tanke på arbetsmarknadspolitiska förutsättningar 

men också för att det förefaller vara ett tabubelagt ämne att beröra för inblandade parter. 

Förstudien kunde påvisa det faktum att verksamheter och organisationer idag i mångt och 

mycket är beroende av den flexibla arbetskraften som bemanningsföretag erbjuder på 

marknaden (Svenskt näringsliv, 2017). Likväl erbjuder bemanningsbranschen årsvis 

flertalet ingångsjobb för människor på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är 

uppbyggd likt en tjänstesektor där avtalet mellan bemanningsföretag och kundföretag är 

grundpelaren. Avtalet är även en viktig del i organisationers formulerade strategi och 

bemanningspersonal möjliggörandet av detta. Det är någonstans däremellan ett vakuum 

tycks uppstå. I mitten samsas organisationers strävan efter flexibilitet och 

bemanningsföretagens vilja till leverans. Affärsavtalet utgörs av bemanningspersonalen, 

vilka parterna förhandlar om likt objektiva tjänster. Det är i denna process media 

rapporterar om otillfredsställande och icke lämpliga arbetsförhållanden till följd av vad 



 

10 
 

som verkar vara en dehumanisering av en enskild personalgrupp. För att försöka förstå 

detta fenomen ytterligare användes sökord relaterade till de bakomliggande och grundade 

orsaker som branschen bygger på. Sökorden som användes initialt var kopplade till 

bemanning, vidare kom ytterligare sökord att läggas till med hjälp av de valda studiernas 

nyckelord och referenslistor.  

Sökord Första skede                              Andra skede 

Svenska Bemanningspersonal, 
Bemanningsbransch(en), Uthyrning,   

Flexibilitet, HR, HRM. 

 

Engelska Temporary agency worker, 
Precarious work, Outsourced 
workforce, precarious employment, 
Economic paradigm, economic 
change, capitalism  

Flexibility, HR, HRM, Human 
value.  

Tabell 1. Val av sökord.  

Studie Syfte Resultat Slutsats 

Underhill & Quinlan 
(2011) 

 

Tillfälliga anställda är mer sårbara 

 

Tillfälligt anställda upplever 
ekonomisk press, riskerar 
diskriminering, malplacering, 
bristande kännedom av 
arbetsplatsen. 

Utkomsterna leder till risker på 
arbetsplatsen och förhindrar 
utveckling. 

Scheel, Rigotti & 
Mohr (2013) 

Sambandet mellan skillnaderna i 
organisatorisk behandling av en 
mångfaldig personalstyrka och 
psykologisk kontraktsuppföljning 

Datan stödde hypotesen 

 

Uthyrd personal som 
uppmärksammas av HR på plats 
upplever tillfredsställelse. 

 

Olofsdotter & 
Augustsson (2008) 

 

Uthyrda konsulter behandlas 
växelvis som främling och som 
outsider. 

Även om konsulter är 
efterfrågade konfronteras de 
med både stigmatisering och 
uteslutning från sociala 
relationer. 

De behöver kunna växla mellan 
avstånd och närhet i rummet, och 
mellan likgiltighet och engagemang i 
sociala relationer. 

Nielen & Schiersch 
(2014) 

Behandla utnyttjandet mellan 
tillfälligt anställda och 
konkurrenskraft 

En omvänt U-formad 
förhållande mellan tillfälligt 
anställda och konkurrenskraft. 

Användandet av tillfällig personal är 
endast lönsamt till viss punkt. 

Burgess & Connell 
(2013) 

Presentera oro, utmaningar och 
respons relaterat till tillfälligt 
anställda 

 

Fynden varierade beroende på 
huvudområde. 

Positivt resultat på hypotesprövning. 
Ställer sedan vidare kritiska frågor 
kopplat till dessa. 

Hiltrop, Jenster & 
Martens (2001) 

Vilka strategiska frågor möter HR i 
sitt arbete när bemanningspersonal 
används 

Företag måste agera mer 
proaktivt gällande 
bemanningspersonalens 
arbetsform. Delat ansvar. 

Det bör inte längre finnas våra och 
deras anställda. 
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Gunderson (2001) Går ekonomin att adaptera på allt? 
Ekonomi och personal som ett 
kritiserat ämne 

Ekonomin används som ett 
strategiskt verktyg. 

Ekonomiska personal modeller 
kanske behöver en till faktor 
(humanitärt värde?) 

Quinlan, Mayhew & 
Bohle (2001) 

Kritiskt granska tidigare forskning 
och identifiera områden som behöver 
fortsätta forskas inom gällande 
bemanningspersonal. 

76 studier framför att osäkra 
anställningar (där bland 
bemanningspersonal) 
associeras med försämring av 
arbetshälsa och säkerhet. 

Mer forskning behövs för att förbättra 
arbetsplatsen för osäkra anställningar, 
genom bland annat lagstiftningar. 

Bengtsson (2014) Historisk överblick över 
arbetskraftsandelar 

Arbetsmarknaden har 
förändrats och fördelats över 
tid med anledning av historiska 
och politiska inslag 

En mer liberal arbetskraftssyn 
uppkom på 80-talet med anledning av 
förändrad marknadspolitik 

Atkinson (1984) Skapa en ökad förståelse för den 
moderna verksamhetens 
arbetskraftsfördelning 

En organisation kan nyttja sin 
personal mer strategiskt om 
den definieras till 
organisationens målsättning. 

Skapade en modell; The flexible firm 
model. 

Organisationer som är flexibla består 
av 3 delar. Kärnan, mitten, periferin. 

Waenerlund, 
Gustafsson, 
Hammarström & 
Virtanen (2014) 

Mäta arbetsmarknads konsekvenser 
över 12 års tid kopplat till 
hälsostatus 

Det tillfälliga arbetet påverkar 
hälsan, blir ett strukturellt 
samhällsproblem kopplat till 
jämställdhet. 

Tillfälligt arbete (uthyrning) har 
allvarliga konsekvenser på hälsan 

Chambel, Lopes 
& Batista (2016) 

Teoretiskt och empiriskt granska de 
rön om hälsopåverkan kopplat till 
temporärt arbete 

Livstillfredsställelse 

påverkades. 

Ett tillfälligt arbete har inte 

En oundviklig negativ inverkan på 
arbetstagarnas välbefinnande. 

Acemoglu & 
Robinson (2015) 

En marxistisk inställning till 
kapitalismen som granskas med 
hänsyn till påverkan på vårt samhälle 

Demografin påverkar 
ekonomiska utkomster. 

Den globalisering vi upplever har 
skapat och skapar med teknologin ett 
”nytt” ekonomiskt paradigm 

Mingqiong 
Zhang m.fl., 
(2015) 

 

Etisk reflektion över flexicurity Globaliseringen påverkar 
HRM utfall. 

Det nya flexibilitets paradigmet 
kräver en ny form av HRM approach 

Graaf‐Zijl och 
Berkhout (2007) 

 

Uthyrningspersonal är en utsatt 
grupp som inte har en tillhörighet 

Saknas riktlinjer för hur 
bemanningspersonal ska 
nyttjas 

Den rådande branschsituationen erfar 
ett utnyttjande förhållande mellan 
kundföretag och bemanning 

Gossett (2006) 

 

Är bemanningspersonal en utsatt och 
försvarslös arbetsgrupp? 

Arbetsgruppen riskerar att falla 
mellan stolarna (som titeln 
avslöjar). 

Arbetsgruppen bör tas på allvar och få 
en tydlig ansvarsledning. Annars 
riskerar de att bli utsatta. 

Björkemarken 
(2013) 

LO-rapport 

Intresset för inhyrning ökar och 
rapporten hade som syftet att 
undersöka hur en sådan 
arbetsmarknad kan se ut. 

Medias rapporteringar är 
övervägande negativa och LO 
gör mer för personalgruppen 
än vad som syns.  

*En risk för segregerade 
arbetsplatser. *Bemanningsbranschen 
är en chans till ingångsjobb. 

* Bemanningspersonal riskerar bli en 
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utsatt arbetsgrupp.  

Arbetsmiljörapp
orten (2017) 

Tillsynsinsats för 
bemanningspersonal med anledning 
av de många  

EU startar under 2017 en insats 
för att minska skador bland 
personalgruppen, 
Arbetsmiljöverket planerar 
efter rapporten att delta. 

75 % av de granskade arbetsplatserna 
(ca 900) hade bristfälliga 
arbetsmiljörutiner för 
bemanningspersonal. 

Tabell 2. Artikelmatris; illustrerar förstudiens resultat, i relation till analysmodellen med hjälp av färgkodning (se Bild 1.). 
Ekonomiperspektiv redovisas bildligt genom färgen grön. HRM-perspektivet redovisas bildligt genom färgen röd och perspektivet 
flexibilitet genom färgen blå.  

Utifrån den litteratur som förstudien innehöll finns tre övergripande teman som texterna i 

olika mängd berörde i diskussionen om bemanningsanställda, dessa illustreras i Bild 1. 

Förstudiens utfall blev således en viktig del i studiens förförståelse för hur kundföretags 

”syn på” bemanningsanställda teoretiskt skulle kunna förete sig. De tre perspektiven som 

förstudien identifierade tog avstamp i HRM, Flexibilitet och Ekonomi men urskildes 

genom personaletiken som fenomen. Den personaletiska förförståelsen återfanns genom de 

tre perspektiven men skapade även en undran över den personaletiska synen på 

bemanningspersonal från kundföretags sida i relation till marknadskontexten. Undran 

infann sig när förstudien upplevdes identifiera en upplevd förändrad personaletik kopplad 

till de ekonomiskt strategiska besluten. Marknadskontexten verkade ha en större inverkan 

på kundföretags ”syn på” bemanningspersonal än vad litteraturen om bemanningspersonal 

gav uttryck för. 
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Bild 1. Analysmodell. Bildlig illustration över hur de teoretiska områdena Ekonomi, Flexibilitet och HRM enligt 
författarna utgör och påverkar ”synen på” bemanningspersonal. Ekonomiperspektiv redovisas bildligt genom färgen 
grön. HRM-perspektivet redovisas bildligt genom färgen röd och perspektivet flexibilitet genom färgen blå. Den ljusare 
nyansen av blå som innefattar “synen på” bemanningspersonal knyter samman perspektiven i en marknadskontext. 

2.3. Human Resources Management som perspektiv 
I början av 30-talet benämndes personaladministrativa arbeten omfatta (grovt beskrivet) 

alla de frågor som berörde de fastanställda på företaget (Granberg, 2011). Åren fram till 

1950 förändrades långsamt den personaladministrativa rollen till att fokusera på de 

mänskliga faktorerna i arbetsutformningen istället för endast administrativa frågor. 

Organisationer och företag såg vinstfaktorer i att tillgodose personalen genom att se deras 

begränsningar och förmågor (a.a.). Arbetslivsdemokratiseringen på 70-talet som drevs av 

arbetarrörelsen bidrog till att det svenska arbetslivet även präglades av att arbetsgivaren 

skulle tillgodose sociala och psykosociala förhållanden (mjuka värden) (Jmf Ekdahl, 2009). 

Genom mjuka värden i ledningsarbetet kunde verksamheter och organisationer skapa en 

mer offensiv ekonomisk personalstrategi (Jmf. Granberg, 2011; Lindmark & Önnevik, 

2011; Jmf. Boglind, 2015). Uppbyggnaden till vad vi idag kallar HR presenterades redan 

år 1946 av Mayo med ledstjärnan att människor ska behandlas som människor och inte 

som maskiner. Detta speglar även grundstenarna i den HR-strategi som idag används, 

huvudsyftet är att tänka på personalens sociala behov och att ledarskapet bör 

individanpassas (Lindmark & Önnevik, 2011; Jmf. Boglind, 2015). HRM får en naturlig 

plats i det övergripande organisationsarbetet och personalstrategi en naturlig ekonomisk 

strategisk roll. Gunderson (2001) menar i sin artikel att det ekonomiska värdet relaterat till 

personal har fått ny image. Den tidigare hållna personaladministrationen upplevdes inte 

längre kunna tillgodose organisationer och verksamheter de personalstrategiska behov som 
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marknaden krävde. En av anledningarna till att HR-strategin fick ett sådant starkt fotfäste 

tros vara det ökade kravet på flexibilitet med anledning av den påbörjade globaliseringen 

(Jmf. Watson, 2012, ss. 160–168; Boglind, 2015; Bengtsson, 2014; Benería m.fl., 2015; 

Gunderson, 2001) men även möjliggörandet med hjälp av bemanningspersonal. Detta 

behov formulerades i termer om personalstrategiskt arbete inom HRM. Den tidigare 

hållbara personalstrategin som utgick från de anställda var inte längre en del av upplevd 

hållbar ekonomisk strategi men den nya HRM-strategin beskrivs handla om hur 

organisationer hanterar och leder de mänskliga resurserna (Lindmark & Önnevik, 2011). 

Människan beskrivs vara en organisations viktigaste tillgång (Hiltrop m.fl., 2001) i 

produktionsmening och enligt Lindmark & Önnevik (2011) även en av de mer 

svårmanövrerade resurserna i ekonomisk mening (Lindmark & Önnevik, 2011; Hiltrop 

m.fl., 2001).  

Diskussioner om personalens ekonomiska värde inom HR tenderar att övergå till 

omformuleringar såsom reglering, strategi eller göromål, snarare än den ”budget stressor” 

som kan förekomma inom ekonomi (Gunderson, 2001; Jmf. Burgess & Connell, 2006). 

Det är vid denna ekonomiska omformulering på appliceringen till mjuka värden 

(personalen) som Gunderson (2001) menar att människan som resurs uppstår (Jmf. Hiltrop, 

2001). Det är även i denna omformulering som bemanningspersonalen får starkt fotfäste i 

det HR-strategiska arbetet med anledning av det mer ekonomiskt strategiska 

personalarbetet. Bemanningspersonalen tillåter organisationer och verksamheter att skapa 

den eftersträvade hållbara ekonomiska strategi som de innan inte tycktes kunna uppnå (Jmf. 

Atkinson, 1984: Flexibility). Trots att HR beskrivs ta det strategiska beslutet, i samröre 

med fackliga parter, om företaget ska nyttja bemanningspersonal faller många gånger 

beslutet att faktiskt ta in bemanningspersonal på operativa positioner som är närmast 

produktionen. Operativa positioner vilka ansvarar för produktionsvärde och 

produktionslinjens närmsta kollektivanställda. Det strategiska beslutet som HR innehar 

omfattas således endast av en B2B hantering, där hanteringen slutar vid affärsavtalet och 

istället övergår till operativ verklighet (Jmf. Gunderson, 2001; Kantelius, 2012; Åberg, 

2008; Björkemarken, 2013).   

Problematiken skulle således ligga i att mjuka värden (människorna) behandlas och 

hanteras som hårda värden (resurser) med anledning av den kapitalistiska kulturen som 

förekommer på företag och organisationer (Burgess & Connell, 2006). 

Bemanningsbranschens affärsavtal är ett naturligt svar på marknadspremisser och 
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möjliggör organisatoriska krav på produktion (Jmf. Svenskt näringsliv, 2015). Det är i 

affärsavtalet som människan blir en resurs och handelsvara i personaletisk negativ 

bemärkelse. Människan som vilket annat ting som helst på marknaden att förhandla om. 

Konsekvensen blir en arbetsplats där HR idag endast värnar om de humana värdena för den 

egna personalen (Boglind m.fl., 2015; Jmf. Liker, 2009, ss. 214–216; Jmf. Lindmark & 

Önnevik, 2011) medan bemanningsföretagen är ytterst ansvariga för den uthyrda 

personalens välmående och arbetsförhållanden där de måste förlita sig på kundföretagens 

återkoppling i relation till bemanningspersonalens (Wolvén & Ekstedt, 2004). 

Kapitalistiska kulturen visar sig således genom en organisatorisk individualisering och 

strävan efter en resursinritktad personalstrategi (Jmf. Boglind m.fl., 2015; Jmf. Liker, 2009, 

ss. 214–216; Jmf. Lindmark & Önnevik, 2011; Burgess & Connell, 2006). Denna form av 

personalhantering skulle således öka risken för utsatthet då personalgruppen riskerar att 

falla mellan stolarna med hänsyn till de rådande affärsavtalen (Jmf. Graaf‐Zijl & Berkhout, 

2007; Gossett, 2006). Detta då ansvaret verkar vara fördelat likt affärsmässiga etapper från 

både kundföretaget och bemanningsföretagets sida, samt att kommunikation verkar kantas 

av icke personlig relation till de inhyrda vilket kan påverka anställningsförfarandet och 

därigenom inställningen och synen på personalgruppen. Denna affärsmässiga hantering 

skulle kunna liknas vid den ”köp och sälj” inställningen som Åberg (2008) och Esbati 

(2018) beskriver och som Gunderson (2001) kallar omformulering. När kundföretag nyttjar 

bemanningsföretagens tjänster köper de en tjänst som blir en del i deras formulerade 

ekonomiska strategi (Jmf. Atkinson, 1984; Burgess & Connell, 2006). Det är i detta 

produktionsstrategiska användande av bemanningspersonal som Gunderson (2001) menar 

att möjligheten till ett resurs-inriktat utnyttjande i negativ bemärkelse av den inhyrda 

personalen uppstår och företer sig då kundföretag konsumerar snarare än investerar i 

personaletisk mening. Inom ramen för den nya hållbara ekonomiska strategin skapas en 

ohållbar personalstrategi (personaletik) där organisationer upplevs konsumera personal i 

en ”slit- och släng” liknande inställning (Åberg, 2008; Jmf. Acemoglu & Robinson, 2015; 

Björkemarken, 2013; Jmf. Esbati, 2018). Konsumtionen i denna mening blir i liknelse med 

över exploateringen (Jmf. Nielen & Schierch, 2014; Gunderson, 2001; Graaf-Zijl & 

Berkhout, 2007; Gossett, 2006) en form av förstörelse (Jmf. Graeber, 2011, ss.491–493).   

2.4. Flexibilitet som perspektiv 
Atkinsons flexibilitetsmodell (1984, s. 26) teoretiserar systematisk underbemanning av 

ordinarie personal i syfte att strategiskt manövrera arbetsstyrkan med inhyrd personal för 
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optimerad produktion. Med detta koncept kan flexibilitet skapas då personalstyrkan knyts 

an till företagets produktionstoppar (Atkinson, 1984; Aronsson m.fl., 2000; Olofsdotter & 

Augustsson, 2008; Björkemarken, 2013). Något som kan jämföras med begreppet 

flexicurity som bygger på användandet av visstidsanställda för att balansera företags behov 

av arbetskraft i relation till marknadskrav (Wilthagen & Tros, 2004; Rydell & Wigblad, 

2011). Flexibiliteten är en av de främsta motivatorerna till användandet av 

bemanningspersonal då det bland annat bidrar till förutsägbarhet och stabilitet gällande 

bemanning och personalkostnader (Jmf. Mingqiong Zhang m.fl., 2014; Kantelius, 2012; 

Underhill & Quinlan, 2011; Nielen & Schiersch, 2014; Aronsson m.fl., 2000). 

Huvudorsaken till att bemanningspersonal används som medel till flexibilitet är för att 

skapa stabilitet (exempel vid sjukfrånvaro, vakanser, ökat/minskat produktionsbehov), en 

personalbuffert eller som en möjlighet till att hantera rekryteringssvårigheter 

(Björkemarken, 2013 s. 22). En del av flexicurity anger således även trygghet för de 

fastanställda som en positiv effekt av flexibilitet. Det menat att kärngruppen inte skulle 

beröras i samma grad av företagets påverkan av konjunktursvängningar då 

bemanningspersonal tryggar dem i denna process (Wilthagen & Tros, 2004). 

Under 1990-talet blev flexibilitet ett nyckelkoncept, med stöd av Atkinsons modell “The 

flexible firm” (1984). Ett ökat behov av flexibilitet bland organisationer och dess personal 

i samband med ett ökat produktionsbehov uppstod (Håkansson & Isidorsson, 2003). Det 

traditionella sättet att bemöta efterfrågan ansågs inte så effektivt då det antingen tog uttryck 

genom beordrad övertid eller anställa alternativt varsel, något som tar längre tid i 

jämförelse med bemanningsavtalets ramar (Bemanningsbranschen, 2017). Den 

traditionella anställningen och oflexibla organisationen ansågs allt för olättformad till 

marknadens allt snabbare konjunktursvängningar (Bengtsson, 2014 Jmf. Atkinson, 1984; 

Albinsson & Geterud, 2013). Genom att istället använda bemanningspersonal kunde 

organisationer öka (anställa) och minska (säga upp) personalstyrkan vid behov, vilket ses 

som Numerisk flexibilitet, utan att behöva beröra den ordinarie personalen (Håkansson & 

Isidorsson, 2003). För att möjligheten till flexibel arbetskraft ska finnas behöver 

kundföretag en marknad för handel av tjänster organisationer emellan, en B2B marknad. 

Bemanningsbranschen erbjuder således kundföretag möjlighet till ekonomisk strategisk 

investering. Detta i enlighet med de flexibilitetskrav som Svenskt Näringsliv (2015) 

beskriver att företag upplever ett stort behov av för att kunna tackla hög- och lågkonjukturer 

(Jmf. Björkemarken, 2013; Svenskt Näringsliv, 2015; Åberg, 2008). För kundföretag vilka 
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nyttjar bemanningspersonal för att uppnå flexibilitet beskrivs det finnas ekonomiska 

fördelar, vilket legitimerar branschen. Bemanningsbranschen visar sammanställningar på 

att organisationers konkurrensfördelar ökade till en början vid användandet av tillfälligt 

inhyrd personal (Nielen & Schiersch, 2014; Björkemarken, 2013; Graaf-Zijl & Berkhout, 

2007; Åberg, 2008). Vidare beskrivs faktumet att under kortare tid kommer produktionen 

och personalresurserna att ha positiv ekonomisk tillväxtkurva vid nyttjandet av inhyrd 

personal (Nielen & Schiersch, 2014), en av de motivatorerna som även Atkinson (1984) 

tillskrev i sin modell “The flexible firm”. Nyttjandet av bemanningspersonal skulle således 

verka som personalstrategisk investering med positiva ekonomiska utfall.  

Bemanningspersonal används och marknadsförs ofta av bemanningsföretag likt en 

handelsvara och åtgärd för kundföretag att stabilisera och kontrollera sina 

personalkostnader (Jmf. Bemanningsbranschen, 2017). Stabilitet och förutsägbarhet 

beskrivs vara nyckeln till flexibel verksamhet som står emot marknadens stressorer 

(Watson, 2012; Jmf. Svenskt näringsliv, 2015; Wilthagen & Tros, 2004). Ett utmärkande 

drag för branschen är att det verkar finnas en ”köp & sälj” liknande inställning bland 

kundföretagen och bemanningsföretagen. Denna inställning uppstår då företagen 

konkurrerar om kontrakt och affärsavtal för att leverera resurser till kundföretag. 

Bemanningsbranschen verkar i en B2B kontext som vilket annan samtida organisation och 

marknadsinflueras på samma premisser de själva försöker avvärja sina kunder från (Jmf. 

Bemanningsbranschen, 2017; Gunderson, 2001). Det är i nyttjandet som 

bemanningspersonal riskerar att konsumeras av kundföretagen när flexibiliteten leder till 

ekonomisk överexploatering av en enskild personalgrupp (Jmf. Nielen & Schierch, 2014; 

Gunderson, 2001; Graaf-Zijl & Berkhout, 2007; Graeber, 2011). Det är i detta led som de 

otrygga anställningarna uppstår (Kantelius, 2012), då behovet av flexibilitet finns både hos 

kundföretagen och bemanningsbranschen. Flexibilitet i sin mening behöver inte vara 

negativt utan ses ofta i sin bemärkelse som något positivt, en investering av personal 

(Bemanningsbranschen, 2017; Åberg, 2008; Björkemarken, 2013; Wilthagen & Tros, 

2004). Kantelius (2012) menar i sin avhandling att ordets vinkling ofta beror på 

betraktaren. Således är ordet komplext men handlar i grunden om att på ett enklare vis 

kunna hantera förändring. Flexibilitet har dock kommit att bli synonymt med inhyrning av 

personal då överlevnad och positiv ekonomisk tillväxt på marknaden har kommit att 

förknippas med flexibel organisation (Atkinson, 1984; Wilthagen & Tros, 2004). Det 

ursprungligen tyska begreppet Flexicurity skulle således beskriva båda dessa sidor då det 
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inkluderar företags flexibilitetsbehov och personalens fortsatta trygghet. Det skulle skapa 

en inkluderande arbetsmarknad som ligger i linje med den ”solidariska arbetsmarknad” 

Sverige eftersträvar (Björkemarken, 2013; Wilthagen & Tros, 2004; Rydell & Wigblad, 

2011 ss. 548–552). Bemanningspersonal är dock endast ett verktyg för att kundföretagen 

enklare ska kunna tillämpa flexibilitet och bör inte, enligt Kantelius (2012), enskilt ses som 

kundföretags flexibilitetsresurs. Flexicurity begreppet avser till och med att 

bemanningspersonalen inkluderas på arbetsmarknaden på ett tryggt sätt om flexicurity 

konceptet i anslutning till flexibilitet antas (Jmf. Wilthagen & Tros, 2004; Rydell & 

Wigblad, 2011 ss. 548–552). 

Nedan beskrivs Atkinsons modell (1984) “The flexible firm” som består av tre delar vilka 

utgör (inifrån och ut) Funktionell flexibilitet, Numerisk flexibilitet och Finansiell 

flexibilitet. Studiens fokus i presentationen nedan är den Numeriska flexibiliteten då 

bemanningspersonalen utgör denna del i modellen. 

2.4.1. Funktionell flexibilitet 

Denna del i “The flexible firm” modellen (Atkinson, 1984) kopplas samman med den 

ordinarie personalen vilka förväntas ha bred kompetens om de organisations- och 

produktionsinriktade sysslorna. Detta för att personalen enkelt ska kunna förflyttas mellan 

arbetsstationer utefter behov (Atkinson, 1984; Håkansson & Isidorsson, 2003; Olofsdotter 

& Augustsson, 2008; Björkemarken, 2013). Vid perioder av hög efterfrågan på produktion 

kan de anställda fokusera på konkret produktion, vilket innebär att personalen förflyttas så 

att arbetsuppgifter som inte är lika akuta får vänta tills senare, exempelvis administrativa 

uppgifter. På samma sätt kan personalen förflyttas åt andra hållet och arbeta med indirekta 

uppgifter om efterfrågan på produktion skulle minska (Håkansson & Isidorsson, 2003). 

2.4.2. Numerisk flexibilitet 

Denna del i Atkinsons (1984) modell hänförs till organisationens möjlighet och förmåga 

att kunna anpassa den ordinarie personalstyrkan med hjälp av inhyrd personal. Genom att 

begränsa andelen fastanställda och istället ta in bemanningspersonal uppstår flexibiliteten 

ur ett organisatoriskt perspektiv (a.a.). Jämförbart uppger konceptet flexicurity inte explicit 

att andelen fastanställa bör minskas men avser ändå att personalstyrkan bör vara numerisk 

för att erhålla trygghet för den fasta personalen (Wilthagen & Tros, 2004). Den Numeriska 

flexibiliteten innebär att bemanningspersonalen är utbytbar och kan rotera mellan 

arbetsuppgifter, detta kan jämföras med den Funktionella flexibiliteten som förespråkar 
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behovsbaserad stationering (Atkinson, 1984; Olofsdotter & Augustsson, 2008; 

Björkemarken, 2013). För den anställde som är en del av organisationens Numeriska 

flexibilitet innebär det perioder av tvära kast i arbetssyftlig mening (Jmf. Waenerlund m.fl., 

2014). Detta menat att den potentiellt longitudinella arbetstryggheten inte uppstår förens 

efter två års uthyrning till en och samma verksamhet. Dessförinnan företer 

uthyrningsgruppen som en spelpjäs för företagets strategiska marknadsmotiv (Chambel 

m.fl., 2016). Faktum är att denna två års transit många gånger används som en övergång 

till direktanställning, Funktionell flexibilitet (Chambel m.fl., 2016; Burgess & Connell, 

2006).  

Burgess & Connell (2016) menar att en av farorna för personalgruppen tillfällig personal 

inom formen för Numerisk flexibilitet är just synen på personalgruppen. De menar att HR-

funktionen på kundföretaget tenderar att negligera personalgruppen med motivet att de inte 

är deras ansvar. De är inte det enskilda kundföretagets göromål (Burgess & Connell, 2016. 

ss. 135–136), detta trots att personalgruppen avtalsenligt är det (Bemanningsföretagen, 

u.d.; Bemanningsföretagen, 2017; Björkemarken, 2013). Tillfällig personal tenderar även 

att ses som utbytbar där ”slit och släng” blir ledsaga (Björkemarken, 2013; Esbati, 2018). 

Flexicurityn skulle kunna erbjuda ett annat perspektiv på kundföretagens agerande, ett 

utökat samhällsansvar skulle kunna vara ledet i ”slit- och släng” inställningen då den ändå 

bidrar med kompetensmöjligheter för den inhyrde (Jmf. Wilthagen & Tros, 2004). 

Bemanningspersonalen får hantera arbetsuppgifter som inte kräver någon särskild 

skicklighet, även om de så skulle vara mer än kvalificerade för arbetet. Enkla och monotona 

arbeten utan likvärdiga arbetsmiljöförhållanden tenderar att falla på bemanningspersonalen 

både av säkerhetsskäl och funktionella flexibilitetskrav (Jmf. Björkemarken, 2013; 

Atkinson 1984).  Genom att vara utbytbar ses bemanningspersonalens närvaro som 

tillfällig, något som kan leda till utanförskap i likväl organisatoriska som sociala 

sammanhang (Walter, 2005; Jmf. Kantelius, 2012). Ett argument som Flexicurity menar 

inte skulle uppstå då begreppet skulle kunna vara ett ”modernt” gensvar på samtida 

samhällsansvar (Rydell & Wigblad, 2011, s.550). Utbytbarheten blir då en central del i den 

konsumtionsinställning som studien menar finns i relation till bemanningspersonal. 

Bemanningspersonalen omvandlas till en resurs i negativ bemärkelse istället för investering 

(Jmf. Gosett, 2006; Nielen & Schiersch, 2014; Mingqiong Zhang m.fl., 2014; Underhill & 

Quinlan, 2011; Scheel m.fl., 2013). 
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2.4.3. Finansiell flexibilitet 

Den finansiella flexibiliteten bygger på två principer. Den första vilken menar att löne- och 

belöningssystem som finns i organisationer ska spegla och bygga på arbetsmarknadens 

utbud och efterfrågan. Det vill säga att organisationer behöver hålla sig a-jour med 

arbetsmarknadens utkast för att kunna pressa löner och förmåner till sin fördel (Atkinson, 

1984; Olofsdotter & Augustsson, 2008; Björkemarken, 2013). Den andra principen innebär 

att det rådande löne- och belöningssystem bör främja antingen Numerisk- eller Funktionell 

flexibilitet för att på lång sikt gynna organisationen ekonomiskt men även för att skapa 

upplevelsen bland de anställda av ett rättvist bedömningssystem (Atkinson, 1984). 

2.5. Ekonomin som perspektiv 

Den ekonomiska synen på de anställda bottnade i Sverige under 30-talet i en samhällsdebatt 

där den livslånga anställningen var trygg för individen och en självklarhet att ge från 

företagens sida till arbetstagarna (Björkemarken, 2013). Det svenska arbetslivet präglades 

under denna tid av vad som kallades demokratisering av arbetslivet. Utformningen av det 

demokratiska arbetet, den trygga anställningen, var i ledet av vad som kom att bli 

välfärdspolitiken och vad vi idag ser som efterkrigstidens samhällsuppbyggnad (Ekdahl, 

2009; Björkemarken, 2013; Åberg, 2008; Waenerlund m.fl., 2018). Samhällsekonomin 

snurrade allt snabbare och företag var tvungna att kunna bemöta arbetstoppar på ett helt 

nytt sätt. Detta var något som Ulla Murman kunde bistå med hjälp av sin bemanningsbyrå, 

med inspiration från amerikanska bemanningsbolag var hon först ut med i Sverige med 

detta. Full sysselsättning och tryggad social jämlikhet var arbetarrörelsens ledord (Ekdahl, 

2009) tvärs emot vad AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) ansåg att bemanningsbyråer bedrev 

(a.a.; Bemanningsbranschen, u.d.). Murmans entreprenörskap ansågs illegalt med hänsyn 

till inrättningen år 1935 av statligt monopol på arbetsmarknaden (Svenska ILO kommittén, 

u.d.). År 1960 dras, för första gången av åtta, Murman inför rätta av AMS med understöd 

av LO. Totalt friades Murman två gånger av åtta och då med anledning av att hon ansågs 

ha god kontakt och relation till sina anställda, det faktum att de anställdas arbetsplats låg 

på annat ställe än den faktiska arbetsgivaren (Murman) sågs inte som ett problem (Ekdahl, 

2009; Murman, 2011). År 1971 framhölls det att det var statens uppgift att skapa 

förutsättningar för industrins utveckling, arbetarrörelsen behövde bli mer kapitalistiskt 

inställd och man talade om strävan mot demokratisk kapitalism för att samhällsekonomin 

fortsatt skulle utvecklas (Jmf. Bäcktröm, 2012; Ekdahl, 2009). Det ekonomiska paradigmet 

anses fått vind i seglet senare på 80-talet (Acemoglu & Robinson, 2015; Jmf. Bengtsson, 
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2014; Benería m.fl., 2015), organisationer och företag globaliserades och den kapitalistiska 

kulturen avancerade på ett globalt plan (Benería m.fl., 2015). Detta innebar att 

organisationer blev mer individualistiska, mindre socialistiska och fick ett ökat 

marknadsekonomiskt fokus. Den ekonomiska liberaliseringen bidrog även till att 

organisationers upplevda samhällsansvar förändrades och i takt med detta fick 

organisationer förändrad syn på anställning och dess politik (Jmf. Bengtsson, 2014; 

Albinson & Geterud, 2013; Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000). De fastanställdas 

premisser förändrades och den traditionella livslånga anställningen började luckras upp 

(Albinsson & Geterud, 2013; Beneriá m.fl., 2015; Jmf. Björkemarken, 2013) för att frigöra 

ekonomiska medel för organisationer som annars var bundna i de fasta anställningarna 

(personalkostnader). Marknaden upplevdes blivit mer global och krävde ett snabbare 

manövrerbart strategiskt förhållningssätt, dessutom kunde organisationer inte längre 

planera långsiktigt i den grad som tidigare gjorts (Liker, 2009; Sandkull & Johansson, 

2000; Kantelius, 2012).  

Begreppet konsumtion kan i denna kontext appliceras för att försöka förstå det 

produktionsbehov som kundföretag efterlever genom sin personal. ”Konsumtionsmyntets” 

ena sida blir uppbyggnad: vilken personal skulle kunna utgöra (Jmf. Atkinson, 1984; 

Lindmark & Önnevik, 2011; Graeber, 2011, s. 491) Personalen var och är en av 

organisationens största utgiftsposter (Boglind m.fl., 2015) och behövde således bli mer 

reglerbar då kraven på flexibel arbetskraft ökade i Sverige, detta för att hålla nere 

kostnaderna. Detta skapande av konsumtion skulle kunna liknas vid en del av begreppet 

flexicurity (Rydell & Wigblad, 2011 s. 548). Produktionskraven regleras med hjälp av 

personalen då den Numerisk flexibiliteten är utgångspunkten. Samtidigt som personalens 

trygghet inte bör äventyras trots sin stora ekonomiska roll i organisationen (Lindmark & 

Önnevik, 2011; Boglind, 2015).  

Den avgörande processen i ledet mot en mer liberal arbetsmarknad var år 1989 i högsta 

domstol då Murman (UR: Entreprenörerna, 2011) för åttonde och sista gången var i rättslig 

process med AMS och SAF (Svenska arbetsgivarföreningen) vilka stöddes av LO (Ekdahl, 

2009). Murmans bemanningsbolag, stenografiservice, förlorade men domaren uppmanade 

till politisk debatt med hänsyn till den förändrade arbetsmarknadspolitiken som 

konsekvens av ny global trend, flexibilitet (Jmf. Atkinson, 1984). Den tidigare 

samhällsvälgörande närvaron för organisationer tjänade inte den industrikapitalistiska 

framväxten utan hämmade den (Ekdahl, 2009). Nyttjandet av arbetskraft skapade en 
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samhällssolidariskt influerad debatt ledd av AML, SAF och LO (Björkemarken, 2013), där 

de allt mer individualiserade kapitalistiska organisationerna pekade på 

anställningsförfarandets utformning och tryckte på behovet av ny utformning (Jmf. Ireland, 

2008; Åberg, 2008). Den traditionella svenska samhällssynen på vad en trygg anställning 

(arbetsform) innebar, upplevdes motarbeta den individualiseringsreform som 

organisationer genomgick, där organisationer bröt sig fria från ett samhällsansvar 

(Björkemarken, 2013; Jmf. Ireland, 2008). Allt jämte att den ekonomiska liberaliseringen 

fortskred kom dessa förhållanden att jämkas och de kritiska rösterna till branschen tystnade 

allt mer (Bemanningsbranschen, 2017). Det dröjde dock 58 år av illegitim stämpel för 

personaluthyrning innan det blev lagligt i Sverige (1993: ”Lagen om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft”). Lagen fick som syfte att skydda 

bemanningspersonalen mot vad som fortsatt ansågs vara oetiska- samt otrygga 

arbetsförhållanden vid både kundföretag och den egna arbetsgivaren. Det dröjde dock 

ytterligare 20 år innan uthyrningslagen trädde i kraft i Sverige med EU direktiv; nu skulle 

bemanningspersonal behandlas lika som kundföretagens egen personal. Lagen omfattade 

likabehandlingsprincip och likvärdigt arbete för de anställda inom uthyrning. Vägen hit 

hade kantats av diskriminering av otillbörlig A-kassa och bristande kollektivavtal och kan 

liknas vid den amerikanska arbetarrörelsens kamp för rättvist arbete (a.a). 

Nyttjandet av bemanningspersonal har således varit en omdebatterad fråga sedan 

instiftandet och det har förekommit konflikter i samband med lagstiftningen. Rädsla för 

negligering av personalrelaterade frågor och rapporter om för- och nackdelar med denna 

typ av personal har framkommit (Walter, 2005) och ofta har dessa varierat beroende på 

rådande politiskt styre (Jmf. Åberg, 2008; Björkemarken, 2013). Den ”slit- och släng” 

inställning som media rapporterar om påminner om en form av konsumtion likställt att 

konjuktursskiftningar frammanar det. Konsumtion beskrivs som den slutgiltiga 

förbrukningen av varor eller tjänster där användarvärdet av något är beroende av den 

konstruktion och produktion de härleds från (Jmf. Graeber, 2011). På liknande sätt blir 

bemanningspersonalen en slutgiltig förbrukning i produktionsledet när företag upplever ett 

ökat behov av att bemöta snabba konjunkturförändringar (Jmf. Svenskt näringsliv, 2015; 

Jmf. Flexicurity, Rydell & Wigblad, 2011) och de används för möjliggörandet av Numerisk 

flexibilitet. I affärsavtalet som ingås mellan kundföretag och bemanningsföretag skapas en 

form av producerad arbetskraft. Transaktionskostnaderna beskrivs minska för 

organisationer och företag med hjälp av mellanhanden bemanningsbranschen, som kan 
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minska utgifterna för kundföretagen genom att erbjuda redan färdiga profiler (Jmf. 

Bemanningsbranschen, 2017). I en studie gjord av Hallqvist (2005) framhölls det att en 

ekonomisk framställning kunde bli början på en asocial arbetsmarknadsutveckling. En 

arbetsmarknad där organisatorisk marknadspremiss låg till grund för den enskildes 

anställning. Konsumtion skulle i denna studie alltså ge uttryck för den snabba ohumana 

responsen som kundföretag har till marknaden med hjälp av bemanningspersonal då den 

inte verkar ge utrymme för traditionell personaletik. Detta ovan beskrivna fenomen kan 

återges som flexicurity då det för företag innebär en möjlighet till fortsatt överlevnad 

gentemot marknaden, begreppet flexicurity skulle för kundföretag således vara en positiv 

och möjlig reaktion (Rydell & Wigblad, 2011; Wilthagen & Tros, 2004). Flexicurity blir 

även, precis som arbetsgivarsidan menar, en möjlighet för ungdomar och utrikesfödda att 

ta steget in i arbetsmarknaden (Björkemarken, 2013; Bemanningsbranschen, 2017; 

Wilthagen & Tros, 2004), dessutom bidrar bemanningspersonalen till viktiga regleringar 

och kompetenshöjningar i arbetsstyrkan för kundföretag (Jmf. Quinlan m.fl., 2001). Dock 

skulle konsekvens av flexicurity kunna vara konsumtion (i bildlig mening) av 

bemanningspersonal givet att flexibiliteten skulle vara dubbelsidig. I ett försök att förstå 

den förändrade personaletiska inställning som återges, skulle kundföretags bristande 

personaletik för bemanningspersonal liknas vid konsumtion. I all form av produktion 

beskrivs konsumtion rymmas som en konsekvens eller ett led av produktion. Stressoren till 

konsumtion av bemanningspersonal ligger i att bemanningspersonalen förväntas fungera 

som ett kugghjul i den dagliga verksamheten. Åberg (2008) menar att kundföretag har 

förväntningar på att bemanningspersonalen ska prestera till 100 procent varje dag, till 

skillnad från den ordinarie personalen. Den andra sidan av myntet skulle således kunna 

vara förstörelse, dehumanisering av bemanningspersonal som en form av konsumtion (Jmf. 

Graeber, 2011 s. 491). Ett negligerande utnyttjande, likt beteenden från kundföretags sida, 

framstår som en annan orsak till de negativa personaletiska förhållningssätten kopplade till 

bemanningspersonalen som resurs (Jmf. Nielen & Schiersch, 2014; Mingqiong Zhang 

m.fl., 2014; Underhill & Quinlan, 2011; Scheel m.fl., 2013). Förstörelse menar Graeber 

(2011, s. 492) behöver inte innebära omedelbar destruktivitet utan kan på sikt likt exemplet 

ovan innebära oanvändbarhet i framtiden. Exempelvis en framtida oanställbar medarbetare.  

Bemanningsbranschen blev efter legaliseringen en möjlighet för kundföretag att hantera 

den ständigt föränderliga omvärlden. Branschen omsatte år 2017 35,3 miljarder svenska 

kronor (Bemanningsbranschen, 2017) och sysselsatte 80 352 arbetstagare. Gosett (2006) 
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återberättar om en överexploatering av personalgruppen som leder till ett destruktivt 

utnyttjande snarare än temporärt nyttjande av bemanningspersonal (Jmf. Håkansson & 

Isidorsson, 2003). I övergången till hållbar ekonomisk strategi som matchar det 

ekonomiska paradigmet blir bemanningspersonalen en utsatt grupp som riskerar att 

konsumeras som en tillfällig enhet i syfte att bemöta omvärldskraven (Jmf. Acemoglu & 

Robinson, 2015; Jmf. Bengtsson, 2014; Rydell & Wigblad, 2011 ss. 548–550).  

2.6. Synen på bemanningspersonal  
I en interpellation (2017/18:319) inlämnad till Sveriges riksdag problematiseras en 

inställning som spridit sig bland arbetsgivare och kundföretag på den svenska 

arbetsmarknaden; ”slit och släng” (Torp, 2017; SVT-nyheter, 2012; Alm, 2017; Jmf. 

Kantelius, 2012). I interpellationen går det att läsa att Socialdemokraterna tillsammans med 

LO vill förbjuda möjligheten att kunna säga upp ordinarie personal för att sedan ersätta 

denna med bemanningspersonal (Jmf. Atkinson, 1984). Detta kan jämföras med de kritiska 

rösterna som tystnade i samband med legaliseringen av bemanningsbranschen och privat 

arbetsförmedling år 1993 (Jmf. Bemanningsbranschen, 2017). Kritiska röster till 

legaliseringen varnade för en möjligt kommande bristande personaletik, då i form av ett 

förbiseende av skydd för bemanningspersonal. I dagsläget kan liknande personaletisk kritik 

riktas mot den konsumtionsliknande bemanningsbranschen. LO (2013) presenterade för 

några år sedan i sin rapport en alarmerande utsatt situation för bemanningspersonal där 

kundföretag och förordnade arbetsgivare inte verkade ta personalgruppen på allvar utan 

som resurs i mänsklig form med inhumana förhållanden (Jmf. Björkemarken, 2013; 

Kantelius, 2012; Gossett, 2006; Atkinson, 1984; Åberg, 2008).   

Bemanningsbranschen präglas av den korta relationen som varar mellan kundföretagen och 

bemanningspersonalen då de bara är inhyrda för en viss period. Något som också utgör 

kärnan i branschens existens, flexibiliteten. Detta påverkar således kundföretags vilja att 

investera i den inhyrda personalen på ett personaletiskt plan, samtidigt som kundföretagen 

ändå vill investera i att hyra in bemanningspersonal då det gynnar dem på ett ekonomiskt 

strategiskt plan (möjliggör önskad flexibilitet) (Kantelius, 2012).  

Den verklighet som bemanningspersonal verkar befinna sig i präglas av flexibilitet, 

personalstrategi och ekonomisk vinning för kundföretagen, en social ojämlikhet mellan 

kundföretags ”syn på” och bemanningspersonal inom uthyrning som legitimeras genom 

modern ekonomisk samhällsteori (Jmf. Danermark m.fl., 2003). ”Synen på” 



 

25 
 

bemanningspersonal kan skilja sig mellan kundföretagen då det finns kundföretag som 

uppskattar den professionalism och de färdigheter som bemanningspersonalen bär med sig. 

Dessa kundföretag visar således respekt för den inhyrda personalen och nyttjar dem likt en 

investering. Å andra sidan finns det kundföretag som ser bemanningspersonalen som 

oengagerade och opålitliga, något som kan leda till ojämlikheter mellan inhyrd och 

ordinarie personal (Olofsdotter & Augustsson, 2008). I dessa fall blir 

bemanningspersonalen en resurs som konsumeras. Dessutom kan kundföretaget uppleva 

avsaknad av inflytande på bemanningspersonalen då de inte är deras faktiska arbetsgivare 

(Olofsdotter, 2008), detta trots att de avtalsmässigt är ansvariga för bemanningspersonalen 

under inhyrningstiden (Bemanningsbranschen, 2017). Något som kan jämföras med 

Gossett (2006) som menar att bemanningspersonal är en personalgrupp som lätt faller 

mellan stolarna och blir mer utsatt. Gossett (2006) återberättar om en överexploatering av 

personalgruppen som leder till ett destruktivt utnyttjande snarare än temporärt nyttjande av 

bemanningspersonal (Jmf. Håkansson & Isidorsson, 2003). 
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3. Metod 
 

Detta kapitel avser att guida läsaren genom den arbetsprocess som studien har genomgått. 

 

3.1. Övergripande forskningsansats och genomförande 

Kundföretags ”syn på” bemanningspersonal läses genom studiens teori vara negativ då 

den är motiverad av ekonomisk destruktiv personalstrategi; bemanningspersonal antas i 

teorins avslutande del konsumeras i bildlig mening. Den verklighet som 

bemanningspersonal verkar befinna sig i präglas av flexibilitet, utbytbarhet och ekonomisk 

vinning för kundföretaget, en social ojämlikhet mellan kundföretags ”syn på” och 

bemanningspersonal inom uthyrning som legitimeras genom modern samhällsteori (Jmf. 

Danermark m.fl., 2003). Den inneboende kritik som finns till rådande personaletik gällande 

kundföretags ”syn på” bemanningsanställda behövde vi förstå för att kunna se verkligheten 

på nya sätt, för att sedan kunna reflektera och problematisera vår empiri i en analys 

(Danermark m.fl., 2003; Jmf. Hermeneutik, Gilje & Grimen, 2012). För att skapa förståelse 

och kunna förklara denna personaletiska förändring, det vittnas om social ojämlikhet för 

bemanningspersonal i medier (Torp, 2017; Alm, 2017; SVT-nyheter, 2012) då utnyttjandet 

verkar övergått till konsumerande av personalgruppen, kom den följande empirin ha till 

syfte att förstå denna del av förändringens utseende som liknas konsumtion i bildlig 

mening.  

När studien empiriskt problematiserade kundföretags ”syn på”, det vill säga synsättet eller 

uppfattningen av bemanningspersonal, ämnade studien att bilda förståelse för det abstrakta 

studerade tinget (Jmf. Andersen, 2012, ss 202–204). Att studera ”synen på” kan inom 

forskningsrummet upplevas kontroversiellt då tolkning kan påverka slutprocessen i studien 

om forskarens egna värderingar lyser igenom (Danermark m.fl., 2003; Andersen, 2012). 

Att problematisera kundföretags ”syn på” bemanningspersonalen i empirin, utan att låta 

teoribildningen samt empirin färgas sedan innan och bilda ett underförstått 

ställningstagande under skrivandets process var således viktigt för genomförandet samt 

slutresultatet. Teorin blev således en del i studiens förståelseinriktade tolkningsprocess och 
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angreppssättet bör således inte underminera resultatet med anledning av studiens 

utgångspunkt (Jmf. Denscombe, 2016). Problemformuleringen var grundad i ett 

marknadskontextuellt grundantagande där bemanningsbranschen var helheten som 

studerades utifrån tre valda perspektiv (HRM, Ekonomi, Flexibilitet) för att skapa 

förståelse till uppkomsten av det förmodade fenomenet konsumtion av 

bemanningspersonal. De tre perspektiven som blev vår utgångspunkt återfanns i förstudien 

som kom att ses som förförståelsen. Ett sätt för oss att motverka benägenheten till 

subjektivism som vi människor tenderar för att skapa ordning i vår värld och omgivning 

(Hyldgaard, 2008, ss 40–42) var att skapa ett förståelsebaserat förhållningssätt till studien. 

Förhållningssättet möjliggjorde att vi kunde skapa en realistisk teoribildning och sedan 

utifrån detta utvinna våra uppfattningar och nyvunna kunskaper i en analysfas. Den 

förståelseinriktade vetenskapsfilosofin skapade inte bara möjlighet till förbehållen 

åsiktsdistansering för oss under arbetsprocessen utan även en ingång till fördjupad 

kunskapsprocess; att beskriva den till synes förändrade personaletiken gällande 

bemanningspersonal, vilken verkar ligga till grund för hanteringen av 

bemanningspersonal. Det förståelseinriktade angreppssättet på vår undran skapade även 

trovärdighet till vår resultatdel och tydliggjorde för läsaren att vårt genomförande hade en 

personaletisk utgångspunkt men inte ett förgivet antagande i tolkningsprocessen (Jmf. 

Danermark m.fl., 2003; Andersen, 2012).  

Vårt filosofiska angreppssätt kan (hårddraget) upplevas naivistisk då vi försökte skapa ett 

mer berättande förhållningssätt till teorin och empirin (Jmf.  Gilje & Grimen, 2012; 

Andersson, 2014). Andersen (2012) beskriver ett angreppssätt likt vårt som att vi tillåts 

studera uttryck i den uppenbara verkligheten, via exempelvis organisationer som i detta 

fall. Vi kunde utifrån vår deduktiva ansats skapa förförståelse, att det finns skillnad på 

”synen på” bemanningspersonal i jämförelse med kundföretags egna personal, men vi 

behövde skapa förståelse för varför denna skillnad förefaller finnas (Andersson, 2014, ss. 

55–60) samt försökte bilda begrepp för att förstå fenomenet. Vår förståelse kom således 

bero på en periferisk förförståelse om bemanningspersonalens bakgrund och kundföretags 

nyttjande (Gilje & Grimen, 2007) samt de motiv som ligger till grund för branschens 

existens. Vår förförståelse som aktör och författare var alltså avgörande för att kunna 

identifiera den bildliga kunskapslucka som upplevdes fanns mellan kundföretagen och 

deras ”syn på” bemanningspersonal (Jmf. förförståelse, Gilje & Grimen, 2012, ss. 179–

185) men blev också därför möjligen av oss en projicerad etisk problematisering. 
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Studiens genomgripande arbetssätt kan sammanfattningsvis liknas vid den hermeneutiska 

spiralen. Vår förförståelse i förstudien byggdes ut och skapade förståelse genom teorin. 

Vår teori blev en nyvunnen förförståelse som hjälpte oss tolka empirin vilket resulterade i 

en empirinära analys. Empirin, i form av intervjuer, kom främst att ske på plats hos valda 

företag men vid de tillfällen där detta inte var möjligt, på grund av avstånd och budget för 

studien, kom intervjuerna att ske över telefon. Denna företeelse var inte en vald 

avgränsning utan en begränsning (Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2017). Både de valda 

företagen och informanterna har erbjudits möjligheten till anonymitet (Jmf. Etik, Bryman 

& Bell, 2017). Intervjuerna bestod av öppna frågor med undantag av en sista 

associationsdel (Se bild 2) där informanterna ombads fundera kring vad begreppen/orden 

skulle kunna ha för betydelse i relation till bemanningspersonal. 

 

Bild 2. Illustrerad associationsdel från intervjuguiden 

En viktig aspekt för studiens transparens och trovärdighet är att medvetandegöra läsaren 

(Bryman & Bell, 2017) om att studiens tolkningsprocess fortlöpt i två skeden. I ett första 

skede tolkades informanternas uttalanden från intervjun i en empirinära analys. Vilket 

inneburit att vi har tolkat information från empirin för att förstå kundföretags ”syn på” 

bemanningspersonal. I ett andra skede har vi frångått informanternas upplevelse och sett 

till helheten: kundföretagen. Vidare i anlaysdelen antog studien ett perifert 

tolkningsangrepp vilket innebar att vi tolkade kundföretagens antagna upplevelse i relation 

till teorin för att kunna bilda ny förståelse (Danermark m.fl., 2003; Jmf. Hermeneutikspiral, 

Gilje & Grimen, 2012)  
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3.2. Kritik; artiklar 

Riktad kritik till studiens artikelurval skulle vara andelen utländska artiklar, detta då 

studien syftar till att se till ”synen på” bemanningspersonal inom Sverige på svenska 

arbetsmarknadsförhållanden. Även om artiklarna upplevdes objektiva kan demografiska 

samt kulturellt betingade skillnader vara underliggande i texterna. Artiklarna har i 

huvudsak publicerats från liknande journaler, vilket gör att de kan vara politiskt eller 

sakfråge-färgade utifrån journalens intressen.  Detta behöver dock inte vara ett problem då 

journalerna är representativa inom forskningsvärlden. 

För att bilda förståelse gällande bemanningsbranschen och den problematik som branschen 

berör har berättande källor tagits i beaktning. Dessa källor har bestått av hemsidor, 

exempelvis Bemanningsföretagen (2017; u.d.) som är en branschorganisation, material 

från media samt rapporter exempelvis Arbetsmiljöverket lägesrapport (2017) och 

Bemanningsföretagens kvartalsrapport (2017). Dessa källor har hanterats med varsamhet 

då det finns risk med berättande källor eftersom dessa kan riskeras att förskevas när 

informationen återberättas (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

I hanteringen av material från media har vi haft förståelse för att det finns viss osäkerhet 

gällande trovärdigheten. Media har tendens att vinkla information och detta behövdes ta i 

beaktning när materialet användes. I behandlingen av berättande källor har studien även 

försökt hålla aktualitet, således har studien behandlat rapporter från myndigheter utgivna 

under det senaste året/åren för att upprätthålla detta kriterium. Närheten i tid gällande de 

berättande källorna ökar också trovärdigheten och minskar risken för förändrade/föråldrade 

förhållanden gällande aktualiteten för föreliggande studies problemfråga. (Jmf. Esaiasson 

m.fl., 2017).  

3.3. Urval 

Bemanningsbranschen kan kategoriseras utifrån fyra olika områden; Uthyrning, 

Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Inom Uthyrning är som tidigare nämnt 

personal uthyrd till kundföretag under kortare tid för arbete. Verksamheten inom 

Entreprenad går ut på att bemanningsföretaget ska fungera som en funktion åt 

kundföretaget, därav är det bemanningsföretaget som leder arbetstagaren i arbetet. I 

verksamheten Rekrytering ansvarar bemanningsföretagen för delar eller hela 

rekryteringsprocesser åt kundföretag med förhoppning att hitta rätt person som 

kundföretaget söker. I den fjärde verksamheten Omställning stöttar bemanningsföretaget 
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personalförändringar som ska göras inom kundföretaget. (Bemanningsföretagen, 2017). Då 

studien avgränsades till verkstads- och industriföretag kom branschområdet Uthyrning att 

påverka både teoriavsnitt och empirin i form av informanturval. Uthyrning används främst 

inom dessa typer av verksamheter och omnämns också mer frekvent som ett problematiskt 

område inom media (Torp, 2017; Alm, 2017; SVT-nyheter, 2012) och rapporter 

(Arbetsmiljöverket, 2017; Svenskt näringsliv, 2015; Björkemarken, 2013; Åberg, 2008). 

Urvalets avgränsning var i denna studie viktig då det påverkar överförbarheten till hur 

andra kundföretag kan ”se på” bemanningspersonal. Studiens avgränsning till uthyrning 

inom industri bör därför tas i beaktning vid användandet av denna studie (Jmf. Bryman & 

Bell, 2017) 

Studien har haft till avsikt att utgå från kvalitativ metod. Då studiens syfte var att ... 

identifiera begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes konsumtionsinriktade 

hantering av bemanningspersonal. Samt ... beskriva den förändrade personaletiken 

gällande bemanningspersonal, är den kvalitativa metoden fördelaktig eftersom den utgår 

från studiesubjektens perspektiv (Jmf. Alvesson & Sköldberg, 2008) eller som i detta fall, 

det sammanlagda kollektivets perspektiv (Jmf. Fenomenologin Hyldgaard, s 41). Den 

delvis strukturerade intervjun, även kallad semistrukturerade intervjun, är den som har 

använts i föreliggande studie för att möjliggöra denna form av förståelseinriktad 

tolkningsprocess. Den semistrukturerade intervjun öppnar upp för nya synvinklar och ny 

information, vilket ligger i linje med studiens syfte. Det menat att informanterna inom 

givna ramar öppet kunnat återge berättelser och upplevelser utan att det kan uppfattas som 

styrt och kontrollerat (Bryman & Bell, 2017 ss. 453-454.). Genom att utgå från en 

intervjuguide (se Bilaga 2) kunde vi med hjälp av stickord belysa de områden som ämnas 

studeras och således få ut betydande information (Andersen, 2012).  

Vår tolkningsprocess i första skedet av ”synen på” omskrev den enskilde individens 

partikulära referenspunkt (Jmf. Fenomenologin Hyldgaard, s 41) till ett bredare och mer 

förståelseinriktat tolkningsyttrande (Hyldgaard, 2008 ss. 40-42; Andersen, 2012; Alvesson 

& Sköldberg, 2008, ss. 489- 494). Den enskilde individen fick inte fokus utan gruppen 

(kundföretaget) blev utgångspunkten för vidare tolkning i studiens analys. Detta var även 

något som informanterna informerades om genom missivbrevet (se Bilaga 1) och vidare 

vid intervjutillfället (se Bilaga 2). 

3.3.1. Företagsurval 
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Föreliggande studie rymmer intervjuer med företag vilka verkar inom Industri- och 

verkstadsbranschen. Urvalet har gjorts med anledning av Bemanningsbranschen (2017) 

samt Åberg (2008) som beskriver att Industri- och verkstadsbranschen är den största 

kundgruppen och nyttjar således störst andel bemanningspersonal. Sista kvartalet 2017 

rapporterades Industri- och verkstadsbranschen ha växt som kundgrupp med 26 procent 

mot föregående år (Bemanningsbranschen, 2017).  De tre kundföretag som deltagit i 

studien har slumpmässigt valts ut (Bryman & Bell, 2017 ss. 406–407) utifrån kriteriet att 

de innehar bemanningspersonal inom uthyrning.  

Vidare inkluderades två fackliga informanter för att ytterligare skapa förståelse och 

beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal. De fackliga 

representanterna verkar som ett stöd för anställda och chefer på kundföretag samt för en 

aktiv dialog om personalhantering gällande bemanningspersonal och de fastanställda (Jmf. 

LO-distriktet i Västsverige, 2014). Det är med anledning av detta som de fackliga parterna 

inkluderades i studien, för att skapa ytterligare förståelse för kundföretags ”syn på” 

bemanningspersonal. LO-distriktet i västsverige kontaktades för att få komma i kontakt 

med fackliga parter och på så vis kom de två fackliga informanterna att delta i studien. 

Informanternas deltagande i studien delgavs alltså av tredje part (Jmf. Bryman & Bell, 2017 

s. 408). 

Ansvariga informanter för respektive kundföretag tillfrågades om företaget ville verka 

anonymt i studien. Några av de tillfrågade valde att nyttja företagets rätt till anonymitet 

men samtliga kundföretag valdes senare att anonymiseras till fördel för studiens struktur. 

Detta då företagen per se inte var intressanta för studiens syfte utan deras ”syn på” 

bemanningspersonal. 

3.3.2. Informanturval 

Det informanturval som gjorts har varit beroende av den teoretiska ansats som studien drivs 

av (Alvehus, 2013), där bemanningsbranschen utgör det hölje vilket vi teoretiskt vill 

studera genom tre valda perspektiv; HRM, Ekonomi, Flexibilitet. Studiens nio informanter 

bestod av individer vilka har direkt, eller indirekt, ansvar på kundföretaget för 

bemanningspersonal inom kriterierna för uthyrning. Dessa informanter har på daglig basis 

någon form av kontakt genom beslutsfattande kedjor med bemanningspersonal och kan 

därför tänkas ha bildat en åsikt om personalgruppen. Dessa informanter besitter 

förstahandskunskap gällande kundföretags ”syn på” bemanningspersonal där 
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informanterna själva representerar ett kundföretag (Jmf. Andersen, 2012). Även om 

informanterna inte explicit har uttryckt sin ”syn på” bemanningspersonalen har det gått att 

se mellan raderna och på så vis har en tolkning av kundföretags ”syn på” gjorts.  

 

I ett första kontaktskede tilldelades informanterna ett missivbrev (se Bilaga 1) vilket 

informerade informanterna om frivillighet, möjlighet till anonymitet, och syftet med 

studien utan att påverka ett eventuellt framtida svar vid intervjun (Bryman & Bell, 2017; 

Alvehus, 2013). Dock har studien ett övergripande förståelseperspektiv och ämnar således 

inte identifiera brister i det enskilda företagets/individens ”syn på” bemanningspersonal. 

Av denna anledning är anonymiteten ett enskilt ställningstagande från varje deltagare för 

att eventuellt skapa upplevelsen av att kunna tala fritt (Jmf. Bryman & Bell, 2017; Alvesson 

& Sköldberg, 2008; Alvehus, 2013). Vissa av informanterna valde att nyttja sin anonymitet 

och dessa personer har med anledning av detta tilldelats fiktiva namn.     

3.4. Företags- och informantpresentation 
Nedan introduceras kundföretagen med tillhörande informanter. Detta utan inbördes 
ordning.  

3.4.1. Företag 1.  

Företag 1 har varit etablerat i Sverige sedan år 1955 och är ett familjeägt företag. Det 

ledande globala nischföretaget tillhandahåller innovativa snabbkopplingslösningar för 

kunders applikationer och processer. Snabbkopplingarna vilka har fokus på prestanda, 

säkerhet och miljö, säkerställs genom egen produktion och produktutveckling där ständiga 

förbättringar av processer, teknik och produkter är i fokus. Företag 1 består av fem 

produktionsanläggningar och är måna om att upprätthålla hög standard i arbetet med 

medarbetare, kunder och miljön. Företag 1:s produktionsanläggning med säte i Skövde är 

den anläggning som har deltagit i studien. På denna anläggning uppges det av Gitte, HR-

chefen, finnas cirka 320 fastanställda och ytterligare ungefär 15 bemanningspersonal.  

Informationen om företaget hämtades den 26 april 2018 på företagets egna hemsida. Vidare 

kompletterades denna information under intervjun som hölls den 3 maj 2018 med HR-

chefen Gitte, på företag 1.  
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Pierre, Produktionschef.  

Pierre är Produktionschef för Företag 1. Pierres roll på företaget är att ansvara för 

arbetsmiljöfrågorna. Han beskriver själv att hans arbete inte inkluderar mjuka värden på 

företaget då han endast arbetar med frågor som till exempel ergonomi, ljud, ljus och 

arbetsflöde. Vidare berättade Pierre på intervjun att han inte har någon direktkontakt med 

bemanningspersonalen men att de ska vara en del av hans arbete. På den avdelning som 

Pierre ansvarar över finns cirka 30 anställda samt fyra bemanningspersonal.   

Maria, Teamledare. 

Teamledare Maria på Företag 1 arbetar under Produktionschefen Pierre. Maria ansvarar i 

dagsläget för cirka fyra bemanningspersonal. Hennes roll som teamledare innebär att hon 

är ansvarig för, som hon själv beskriver, att lägga beställningar till bemanningsföretaget 

veckovis och se till den operativa bemanningen för den dagliga verksamheten.  

Gitte, HR-chef.  

HR-chefen på Företag 1 heter Gitte. Hon är ansvarig för all verksam personal på 

organisationen och är även företagets kontaktperson till bemanningsföretaget. Den 

regelbundna kontakten med bemanningsföretagets konsult gällande strategiska frågor förs 

genom HR-avdelningen och Gitte. Den huvudsakliga kontakten med 

bemanningspersonalen sker via respektive chefer och teamledare vilka Gitte stöttar i 

arbetet. 

3.4.2. Företag 2. 

Företag 2 är ett globalt företag och specialister inom energihantering och automation. De 

tjänster, teknik och programvaror som företaget bidrar med till kunderna berör de enklaste 

produkter till komplexa system. Företaget är mån om dess anställda och menar att “Great 

people make… a great company”. Detta görs genom att skapa god miljö för medarbetarna 

genom tillgängligt ledarskap, delat ansvar och lagarbete, vilket drivs av den gemensamma 

kulturen och företagets syfte.   

Den ena produktionsanläggningen ligger i Mora och uppges av Anna, HR-chefen, ha 180 

anställda varav 21 stycken uppges vara bemanningspersonal. Denna information delgavs 

studien den 19 april 2018 och 23 april 2018 över telefon och bekräftades av både Anna och 

produktionschefen Andreas. Företagsinformationen hämtades på företagets egen hemsida 
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den 26 april 2018 och bekräftades av Anna, HR-chefen. Anledningen till att dessa 

intervjuer genomfördes per telefon är begränsningen avstånd (Mora - Skövde). 

Andreas, Produktionschef. 

Andreas är produktionschef för manuell- och automatproduktion på Företag 2 beläget i 

Dalarna, Sverige. På de avdelningar som Andreas är chef över finns totalt 51 stycken 

anställda, varav fem stycken är bemanningspersonal. Produktionen på Andreas avdelning 

består av montering, varmförzinkning och tillverkning. Bemanningspersonalen som 

företaget tilldelas kommer via en konsultansvarig för det enskilda kundföretaget.  

Anna, HR-chef. 

Informant B är HR-chef Anna3 på Företag 2 och beskriver arbetet med 

bemanningspersonalen som en support för produktionschefer och ledare. Det menat att 

chefer som behöver hjälp med kontakt eller förmedling till bemanningsföretagen kan vända 

sig till HR-avdelningen. HR är alltså inte direkt ansvariga för bemanningspersonalen utan 

ansvarar för upprätthållandet av riktlinjer för all personal som är verksam på företaget.  

3.4.3. Företag 3. 

Företag 3 i Götene är ett globalt tillverkningsföretag som riktar sig mot industrier för en 

helhetslösning. Specialtillverkning och framtagning av verkstadsdelar för att deras kunder 

ska kunna effektivisera och anpassa sin egen tillverkning efter behov. På den egna 

hemsidan presenterar företaget att all personal uppmanas och förväntas följa företagets 

code of conduct (COC). I deras COC beskrivs hur företaget arbetar personaletiskt och 

prismedvetet kring produktionen. På företaget arbetar 243 fastanställda i produktionen 

samt 53 bemanningspersonal. 

Information om företaget hämtades från den egna hemsidan den 26 april 2018 och 

bekräftades vid intervjutillfället av ställföreträdande verkstadschef som är informant C, 

Ingemar, den 24 april 2018.  

Ingemar, Ställföreträdande produktionschef.  

Ställföreträdande produktionschef för Företag 3 är Ingemar. Vilket innebär att han har 

produktionsansvar för hela anläggningen. Företag 3 har dock ingen HR avdelning så många 

                                                           
3 Anna heter egentligen något annat. 
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av de arbetsuppgifter som Ingemar beskriver berättar han själv egentligen är inom ramen 

för en anställning som HR-chef. Ingemar är ansvarig för att de lokala riktlinjerna med 

bemanningsföretaget efterföljs och är därför ytterst ansvarig för bemanningspersonalen. I 

dagsläget ansvarar Ingemar för cirka 240 anställda i produktionen samt cirka 50 

bemanningspersonal.  

Jimmy, Produktionsledare. 

Jimmy är produktionsledare på Företag 3. På Jimmys avdelning finns cirka 25 stycken 

anställda varav fem stycken är bemanningspersonal. Jimmy beskriver att hans ansvarsroll 

för de fastanställda och bemanningspersonal är liknande i art och att det bara är i frågan 

om arbetskläder, medarbetarsamtal och lönesamtal som ansvaret för de två 

personalgrupperna skiljer sig åt. Jimmy ansvarar på operativ nivå för alla anställda och 

rapporterar till Ingemar.  

3.4.4. Fackliga parter. 
Nedan presenteras de två fackliga parter som deltagit i studien för att bredda och öka 

förståelsen för kundföretags ”syn på” bemanningspersonal. De fackliga parterna valdes ut 

med kriteriet att de skulle matcha det avtal som kundföretagen går in under, med andra ord 

LO-knutna fackförbund. 

IF-metall, Mattias 

Mattias arbetar på fackförbundet IF-metall i östra Skaraborg, vilka består av cirka 8500 

medlemmar fördelat på 194 företag i området (IF-metall, 2017). Av dessa uppges av 

förbundets informant cirka 600 vara bemanningspersonal. IF-metall är en del av 

bemanningsavtalet som är slutet av LO där 14 förbund ingår.  

Skogs-, trä och grafisk bransch, Tommy 

På fackförbundet för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) i Skaraborg arbetar Tommy. GS 

beskrivs vara ett mindre fackförbund i jämförelse med IF-metall. Även GS är en del av 

LO-förbundet och ingår i facken för industriverksamhet. Tommy återberättar att de 

organisationer som är en del av GS mångt och mycket frångått bemanningsanställda och 

fastanställt tillföljd av högkonjunktur. I dagsläget uppgår antalet bemanningsanställda på 

GS avtalsområde i Sverige uppgå till 1200.  
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3.6. Bearbetning av empiriskt material 

För att skapa en helhetsbild av informanternas enskilda intervjuer kom dessa att 

sammanställas i en empirinära analys för att kunna tolka kollektivets och organisationens 

uppfattning (”syn på”) av bemanningspersonal för att sedan tolkas av författarna i analysen. 

Samtalen med informanterna spelades in, vilket underlättade sammanställningen då 

intervjuerna kunde transkriberas och sedan kategoriseras (kodas). De enskilda 

transkriberingarna delades således in i koder och blev avgörande för efterföljande analys 

och konklusion. Kodningen som nämns är inspirerad av innehållsanalysens text-

tolkningssystem (Bergström & Boréus, 2012) då studien använder förkonstruerade 

värdeord för att bilda analysmaterial senare vid analys av transkriberingen. Koderna 

sammanställdes i relation till varandra och liknande koder sattes ihop till kategorierna 

HRM, Flexibilitet och Ekonomi för att finna mönster. Genom att strukturera upp 

arbetsprocessen på detta vis har vi funnit begrepp som bidrar med förklaringar för hur 

kundföretag ”ser på” bemanningspersonal. Som ett led i detta har dessa förklaringar tolkats 

av oss och på så vis har en helhetsbild av kundföretags uppfattning (”syn på”) bildats i 

studien. Arbetssättet med intervjuerna återkopplas till vårt hermeneutiska kunskapande 

genom att vår teoretiska förförståelse senare kopplas samman med dialoger genom en 

tolkande analysprocess i diskussionen (Jmf. Hermeneutisk spiral; Andersen, ss. 213-215).  

3.7. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är en väsentlig del av tillförlitligheten gällande forskningsresultatet och för 

hur väl det kan reproduceras, både av andra forskare och vid en annan tidpunkt. Studiens 

överförbarhet är beroende av kontexten då informanterna, kundföretagen, framförallt 

använder bemanningspersonal inom uthyrning. Utfallet skulle därför inte vara bundet till 

studiens upplägg utan dess val av informanter (Bryman & Bell, 2017, ss. 382-383). 

Reliabiliteten är inte något som endast vilar på intervjupersonens axlar utan kan påverkas 

av forskarens tillvägagångssätt under själva intervjun. Detta var även viktigt att ta hänsyn 

till, utifrån vår utgångspunkt då vi sedan innan hade teoretisk uppfattning om hur 

kundföretag ”ser på” bemanningspersonal (Jmf. Bekräftelse: Bryman & Bell, 2017 s. 382). 

Genom att exempelvis ställa ledande frågor kan forskaren inverka på svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att använda semistrukturerade intervjuer har dialogen varit 

relativt öppen och på så vis har informanterna inte blivit ledda till svaren. Detta har även 

säkerställt att studien ger en rättvis bild av kundföretagens ”syn på” bemanningspersonal 

(Jmf. Bryman & Bell, 2017, s.383). 
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Reliabiliteten kan även påverkas under transkriberingstillfället då det finns en viss risk med 

att dela upp arbetet mellan två personer. Arbetet under transkriberingens gång kan skilja 

sig mellan forskarna, vilket kan komma att påverka texterna som i sin tur påverkar resultatet 

av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). För att förhindra detta har vår gemensamma 

tolkningspunkt säkerställts genom framtagna kodscheman som vi utgår från (Bergström & 

Boréus, 2012). Validiteten för den objektiva verkligheten, med andra ord informantens 

sanning gällande den sakliga situationen, kom att behandlas som materiell dialog som 

sedan tolkats (Jmf. Växelverkan) under bearbetningsprocessen med hjälp av den teoretiska 

förförståelse som studien är underbyggd på (Andersen, 2012, ss. 213-215; Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

 

Antalet informanter är viktigt för studiens reliabilitet med anledning av vårt personaletiska 

ställningstagande för att kunna skapa en nyanserad bild av resultatet. Vidare kan även 

antalet informanter i vår studie skapa högre trovärdighet. Antalet informanter bidrog även 

till studiens mättnad och antalet intervjuer bygger således på kvalitet framför kvantitet. 

3.8. Metodkritik 

Viss kritik kan riktas till studiens empiriavsnitt som ämnat undersöka kundföretags ”syn 

på” bemanningspersonal. Att undersöka kundföretags ”syn på” bemanningspersonal för 

att besvara problemformuleringen och syftet är inte felaktig eller otillåten men hör inte till 

vanligheterna vad vi förstått. Samhällsvetenskaplig forskning är traditionellt sett inte 

bunden i vad individer och i förlängningen organisationer uppfattar och anser, utan vill 

förklara fenomen (Jmf. Alvesson & Sköldberg, 2008) likt kundföretags uppfattade 

benägenhet till konsumtion av bemanningspersonal. Som Andersen (2012) menar kan vi 

tolka uttryck genom exempelvis organisationer. Det är med anledning av detta vi ville 

synliggöra vår egen medvetenhet kring detta i valet av metodansats. 

En annan form av kritik kan ges till det förhållandevis låga antalet kundföretag som deltagit 

i studien. Att endast tre kundföretag har deltagit har dock berott på att mängden enskilda 

informanter som deltagit från vartdera kundföretaget varit relativt högt. Detta har i sin tur 

bidragit till mättnad i information (Bryman & Bell, 2017, ss. 375–376) 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel redovisar resultaten från de semistrukturerade intervjuerna som gjorts i föreliggande 
studie. 

 

4.1. Human Resources Management 
Produktionsledaren Jimmy menade att företaget officiellt inte gör några skillnader på 

bemanningspersonal och fastanställda men menade att upplevelsen kunde vara annorlunda. 

”... men ska man vara ärlig så finns det ju en liten tanke med att dem är lite 

mindre värda än fastanställda. Även fast när jag tänker till logiskt så är det ju 

inte så men någonstans…” 

Jimmy, Produktionsledare på Företag 3 

Han menade att det inte gick att förneka viss negativ inställning kring 

bemanningspersonalen. Produktionschefen Pierre beskrev det som att det fanns viss 

negativ jargong i sättet att prata kring bemanningspersonal, även om det inte sker medvetet. 

Ett exempel på detta beskrevs av Teamledaren Maria, som arbetar på samma företag som 

Pierre, som återberättade känslan när hon beställer bemanningspersonal vecka till vecka. 

”... när jag lägger min beställning kan jag tycka att det låter illa, när det handlar om folk” 

Maria, Teamledare på Företag 1 

Vidare menade Jimmy att bemanningspersonalen är en del av ordinarie personalstyrkan och att en 

skillnad inte fanns mellan de båda personalgrupperna. Han menade att skillnaden personalen ser 

ligger i utstyrseln men att denna inte påverkar företagets sätt att behandla eller tala om 

bemanningspersonalen.  

”Jag lägger inte så stor vikt vid om dom har svarta eller blåa byxor.” 

Jimmy, Produktionschef på Företag 3 

4.1.1. Förväntningar 

Både Produktionschefen Andreas och Maria menade att förväntningarna på 

bemanningspersonalen är detsamma som för vilken annan personal som helst. Personalen 

ska komma i tid samt meddela om de inte kommer. Andreas återgav även att 

bemanningspersonal bör vara lojala, anpassningsbara och ha rätt inställning till arbetet. 



 

40 
 

Något som de båda HR-cheferna i studien håller med om. De förklarade; 

bemanningspersonalen bör vara positivt inställda till att lära sig företagets regler och 

rutiner. Vidare menade HR-chefen Anna att bemanningspersonalen är där på egen fri vilja, 

vilket hon menar bidrar till bemanningsanställdas inställning att vilja köra hårt.  

HR-chefen Gitte menade att förväntningarna på bemanningspersonalen är likvärdiga med 

de som finns för de fastanställda. Pierre beskrev dock att företaget förväntade sig mer av 

de fastanställda då de har arbetat på företaget längre, jämfört med bemanningspersonalen 

som kommer in ny. Han menade att den fastanställda personalen bör kunna producera med 

tanke på den totala kunskapen om det egna företagets rutiner.  Även Jimmy och 

ställföreträdande produktionschefen Ingemar menade att förväntningarna på 

bemanningspersonalen går hand i hand med hur länge de har varit inhyrda på företaget. 

Jimmy menade dock att förväntningarna inte endast går att ställa på bemanningspersonalen 

utan att kundföretagen även behöver se till sig själva.  

”... först måste man ju se till sig själv, har företaget lyckats med introduktion, 

fadderskap och ja att folk trivs, det är ju det viktigaste, att få någon självinsikt 

först om vad har vi misslyckats med.” 

Jimmy, Produktionsledare på Företag 3 

4.1.2. Arbetsuppgifter 

Mattias från IF-metall förklarade att syftet med bemanningspersonal är att de ska gå in och 

stötta upp fastanställda i arbetet och på så vis bör bemanningspersonalen hantera samma 

arbetsuppgifter som de fastanställda.  

”Benämningen bemanning betyder ju att du hyr in personal som ersätter eller 

hjälper ordinarie personals arbetsuppgifter.” 

Mattias, IF-metall 

Vidare menade Mattias att det finns företag som endast tar in bemanningspersonal för att 

hantera de enklaste arbetsuppgifterna då kompetenskraven på övriga arbetsuppgifter kan 

vara relativt höga, arbetsuppgifter som därav tillfaller ordinarie personal. Denna återgivelse 

gav även Gitte och Maria som beskrev att bemanningspersonalen får hantera de enklaste 

och därmed erhåller säkra arbetsuppgifter. Samtliga informanter i studien framhöll att det 

är bemanningspersonalens kompetens samt kundföretagets behov som avgör vilka 

arbetsuppgifter som bemanningspersonalen faktiskt får utföra på plats. Både Ingemar och 
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Jimmy är dock tydliga med att uttrycka att bemanningspersonalen inte får göra några 

”skitjobb” som de valde att uttrycka det.  

Även om bemanningspersonalen verkade hantera samma arbetsuppgifter som de 

fastanställda framhöll Anna i intervjun att bemanningspersonalen tenderar att arbeta 

hårdare.  

”Vår fasta personal kan avsluta ärendet för dagen lite tidigare än man ska men det 

gör inte bemanningspersonalen för de har betalt per timme och de utför arbetet till 

den tid som sagts att vi ska sluta då.” 

Anna, HR-chef på Företag 2 

Anna förklarade det som att de fastanställda kan tumma på vissa regler och rutiner till 

skillnad från bemanningspersonalen. Anledningen till detta, menade Anna, är för att 

bemanningspersonalen är på företaget för att utföra ett uppdrag som ska ske på ett visst sätt 

och under en viss tid. Tidsbegränsningen skulle således påverka motivationen enligt Anna. 

4.2. Flexibilitet 

Mattias menade att den främsta anledningen till att kundföretag hyr in bemanningspersonal 

är för att behovet av arbetskraft är hög och kundföretagen inte får tag i personal. 

Resonemanget som Mattias presenterade, om att det är behovet som påverkar kundföretag 

att ta in bemanningspersonal, är något som övriga informanter i studien höll med om. 

Dessutom menade vissa av informanterna att det är ytterst svårt att få tag på arbetskraft till 

industrin och på så vis är bemanningspersonalen ett viktigt led i kundföretagens 

rekryteringsprocesser.  

”Målet när vi tar in bemanningspersonal är ju egentligen att dom ska få ett jobb här.” 

Jimmy, Produktionsledare på Företag 3 

Produktionschefen Pierre uttryckte sig [att] när behovet finns så är det nästan värt att betala 

vad som helst för att få in bemanningspersonalen. Anna menade i sin intervju att det är 

bemanningspersonalen som möjliggör det nuvarande arbetssättet i tillverkningen. Hon 

beskrev att flexibiliteten var en motvikt i produktionsmöjligheten.  

”Vi behöver ha flexibilitet för att kunna variera beroende på hur mycket 

vi har att göra.” 

Anna, HR-chef på Företag 2 
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På Företag 3 beskrev samtliga informanter att när bemanningspersonalen har varit inhyrda 

i 12 veckor kommer de övergå till att bli fastanställda om det inte har sagts något annat. 

Detta menade informanterna har bidragit till att bemanningsanställningen har fungerat som 

en provanställning och de flesta med en nyare anställning har gått denna väg in i företaget. 

Hos övriga informanter (på de andra kundföretagen) gick tankegångarna i liknande banor, 

bemanningspersonalen ses som en investering då man i framtiden kan komma att erbjuda 

dem en fastanställning.  

Båda informanterna på Företag 2 menade att bemanningspersonal är fördelaktig för 

företaget. Informanterna syftade bland annat till att det är ett enkelt sätt att avsluta en 

anställning på med kort varsel. Samtidigt framhöll informanterna en viss problematik med 

detta. 

”... med tanke på den verksamhet vi har så är bemanningsföretag något 
riktigt, riktigt bra. Man kan avsluta dem över dagen om det skulle vara så. 

Det är inte ett schysst sätt kanske att behandla människor.” 

Andreas, Produktionschef på Företag 2 

Informanterna på företag 3 hade en annan inställning kring för- och nackdelar med 

anställningsformen. Jimmy menade att även om de köper en tjänst så fungerar inte den fria 

utbytbarheten av bemanningspersonal så positivt som det låter eftersom tryggheten för 

bemanningspersonalen går förlorad. Både Jimmy och Ingemar menade att de istället vill 

använda bemanningspersonalen som ett steg i rekryteringsfasen och inte bara avsluta 

bemanningspersonalen när de inte behövs längre.  

HR-chefen Anna beskrev bemanningspersonalen som en viktig del i att de fastanställda ska 

känna trygghet i att företaget bland annat undviker varsel. Under intervjun med Gitte 

framhöll även hon att bemanningspersonal används för att undvika varsel: 

”vi kan inte ha en större fast anställd styrka än lägsta orderingång och det är ju för att 

undvika varsel” 

Gitte, HR-chef på företag 1 

 När hon senare i intervjun fick följdfrågan om kundföretaget ser bemanningspersonalen 

som en trygghet för ordinarie personal svarar hon: Absolut!   
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4.2.1. Rotation 

Pierre menade att bemanningspersonalens existentiella villkor, det enskilda affärsavtalet, 

bidrar till att de inte behöver rotera i arbetet på samma sätt som de fastanställda som är på 

företaget under längre period.  

”Du löper ju inte samma risk om du får sitta en dag och göra samma jobb, även 

om du får sitta tre dagar och göra samma jobb så är det ju jätteskillnad på om du 

får gå här i 20 år och göra samma jobb.” 

Pierre, Produktionschef på Företag 1 

Den korta tiden som bemanningspersonalen är på kundföretaget menade Pierre inte bidrog 

till att tar någon risk med arbetsmiljön för bemanningspersonal. En anledning till att 

företaget väljer att inte rotera bemanningspersonalen förklaras även ha med 

upplärningstiden och deras kunskap att göra. I detta avseende skiljer sig företagen åt då 

Jimmy från företag 1 menade att det finns ett generellt tankesätt på deras företag om att 

rotationen är bra. Han menade att de roterade så att arbetet inte blir tråkigt eller skadligt för 

de anställda, något som även gäller för bemanningspersonalen. Även om Pierre beskrev en 

liknande policy på Företag 3 framhöll han att det är viktigt att bemanningspersonalen har 

tillräcklig kunskap för det arbete som ska utföras för att de ska kunna rotera. Tommy från 

GS menade att frågan om rotation för bemanningspersonalen blir en form av ett inbyggt 

problem i avtalet. Han återberättar att kundföretagen är skyldiga att följa de 

arbetsmiljöföreskrifter som finns tillika all personal på kundföretaget men att 

bemanningspersonalen av säkerhetsskäl kanske inte kan rotera lika mycket. Liknande det 

argument Pierre presenterade. Mattias menade att kundföretagen i samråd med facket 

fastställer vilket behov kundföretaget har och att det då kan vara svårt att rotera ytterligare 

på grund av bristande kompetens och möjlighet till att skapa den kompetensen.  

”Där jobbar vi ju väldigt mycket och vill ha rotation på den fasta personalen just för att minska 

arbetskador och nu låter det ju lite som en klyscha, inte tunga lyft eller monotona arbeten som vi 

inte är designade för. Och det är klart är man bemanningspersonal och sitter och gör samma 

saker länge då är det ju inte bra, det är det inte.”  

Tommy, GS 

Vidare bad Tommy att få tänka högt kring den inbyggda problematiken med rotation och 

menade då att det skulle kunna vara ett led i att kundföretagen faktiskt inte behöver ta 
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hänsyn till varandra då det rör sig om ett affärsavtal mellan det enskilda kundföretaget och 

bemanningsföretaget.  

4.3. Ekonomi 

Anna förklarade att orsaken till att bemanningspersonal tas in i företaget kan förklaras 

genom bland annat ekonomiskt strategiska beslut. De övriga informanterna ansåg att det 

förefaller låg ekonomisk vinning med att använda sig av bemanningspersonal, även om 

utgifter likt arbetsgivaravgifter frångår bemanningspersonalen så tillkommer dolda utgifter 

i samband med bland annat upplärning.  

”Dem kostar väldigt mycket att ha här, det är helt otroliga summor som jag ser 

på våra fakturor så det är som man trillar av stolen, så dyrt är det.” 

Maria, Teamledare på Företag 1 

Mattias beskrev att företag ofta diskuterar den ekonomiska frågan i relation till 

bemanningspersonal och produktion, han menade att de resonerar att de inte har råd att 

anställa folk och istället då väljer att hyra in arbetskraft.  

”Det är det som är så roligt, helt plötsligt kostar ju inhyrningen mer men de har 

samma lönekostnader och de har ökat produktiviteten, kapaciteten och levererar mer 

produkter till samma lönekostnader och det är klart det hörs bra.” 

Mattias, IF-metall 

Kundföretagens argument som Mattias presenterade menar han inte skulle hålla då 

kundföretagen fortfarande måste betala bemanningsföretagen. Han menade att i 

faktureringsavgiften ingår bland annat den lön, försäkringar och pension som ska betalas 

ut till bemanningspersonalen. Dessutom ska bemanningsföretaget gå med vinst för att 

kunna betala ut löner till sina anställda men även kostnader för att kunna utveckla 

bemanningsföretaget. Något Mattias menade inte ligger i linje med kundföretagens 

övertygelse om minskade utgifter. Han beskriver att anledningen till att kundföretagen ändå 

kommer undan är för att kostnaderna för bemanningspersonalen debiteras på ett annat 

konto än lönekostnaderna. Jimmy betonade att denna form av kostnads-skyl som 

förekommer i samband med bemanningspersonal skapar de snabba kortsiktiga resultat som 

Mattias åberopade i sin ståndpunkt.  Jimmy beskrev det som att det skapar en positiv 

ekonomisk bild som senare inte visade sig stämma. 
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”... det är ekonomiskt jättesmart att ha bemanningspersonal alltså eftersom man inte 

har arbetsgivaravgifter och sådär. Men dom kostnaderna syns ju inte riktigt med 

upplärning som jag sa förut, det syns ju inte. Och så mycket som bemanningsföretag 

används inom industri eller överallt. Det är ju inte så ekonomiskt som det ser ut att 

vara. Tror jag inte.” 

Jimmy, produktionsledare på företag 1 

Tommy anförde att bilden (som både Mattias och Jimmy framhöll) som återges är riktig. 

Han motiverade att detta skulle kunna bero på okunskap om bemanningsbranschen.   

”Ja, men det kan det nog vara. Men det har nog med okunskap att göra. Större 

företag har en utbildad HR-chef som kan avtalsskrivningar och så vidare medan 

mindre inte har det. Så det beror oftast inte på att den mindre arbetsgivaren är elak 

utan man förstår inte” 

Tommy, GS 

När både Tommy och Jimmy talade fritt om saken så menade de att lönefrågan är ett 

trendfenomen som de tror sakta kommer försvinna.  

”Så jag tror inte vi blir av med bemanningsbranschen på något sätt, däremot tror 

jag nyttjandegraden kommer att minska hos en del företag. Att ha inne dem när det 

inte är toppar tror jag kommer minska, det är en ganska dyr lösning.” 

Tommy, GS 

[Branschen är förhållandevis ung och därför har en viss nymodighet över sig], Flugan som 

Jimmy uttrycker det, skapar ett sken av en försvarbar långsiktig ekonomisk lösning som 

inte är riktigt sann utan skulle tära på företaget. 

”Sen är frågan om det är framtiden eller om det bara är en fluga … det kan inte vara ekonomiskt 

försvarbart för att försvara. Delar man upp kontona och skriver det här är personalkostnader så 

kommer det alltid vara lägre att ta in bemanningspersonal. Men kollar man på andra grejer som 

blir påverkade av att vi har en stor ruljangs på det sättet så kommer dom andra kontona belastas 

mycket hårdare.” 

Jimmy, produktionsledare på företag 1 

Andreas förklarade det ekonomiska förhållandet till bemanningspersonalen som en 

konsekvens av en allt för hårdragen ekonomisk agenda. Andreas återberättar att ledningen 
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uppges vara rädda för kostnader såsom personal. Personalen beskrevs generera ekonomiska 

risker. Tommy återgav i sin intervju hur han får intrycket av att kundföretagen upplever att 

de kan “komma undan” kostnader för mjuka värden med den egna personalen såsom VAB 

och sjukskrivning genom att använda sig av bemanningspersonal. Användandet av 

bemanningspersonal kan i det yttersta ledet optimera personalfrågor för den egna 

personalen menade Andreas.  

”Om vi mäter oss i produktivitet, skulle det vara en vecka där vi inte tjänar dom 

timmarna som är sagt att vi ska göra då är det första man gör att titta; Andreas, har 

du för mycket folk? Kan du göra dig av med någon. Man är för kortsiktig. Man vill 

nå resultaten på så kort sikt som möjligt.” 

Andreas, produktionschef på företag 2 

4.4. Begrepp 
Nedan går informanternas associationer till de olika begreppen att läsa. Tabellen är 

teoretiskt återgiven i begreppspar utifrån den förståelse studien skapade för begreppen 

under teoriavsnittet. Citaten fyller en identifikationsfunktion i ledet att besvara studiens 

syfte.  

Informant Nyttja Utnyttja 

Pierre, Produktionschef på 
Företag 1 

”Vi nyttjar dem ju som timmar 
istället för att rekrytera.” 

“Det skulle väl kunna vara att man 
sätter mindre rotation”. 

 
”När vi tar in bemanningspersonal så 
roterar vi inte dem på samma sätt och 
det är ju återigen med upplärningen 
att göra.” 

Maria, Teamledare på 
Företag 1 

”Vi nyttjar dem mer än vad vi borde 
göra skulle jag vilja säga, för vi vill 
ju inte ha det här ständigt utan det 
ska vara mer vid speciella tillfällen, 
någon blir sjuk en längre tid, någon 
åker bort.” 

”Jag tycker inte vi utnyttjar dom för 
att är man anställd på 
bemanningsföretag så vill man 
naturligtvis jobba.” 

 

“Jag antar att dom vill ha jobb” 

Gitte, HR-chef på Företag 1 ”Ett ömsesidigt utbyte skulle jag 
vilja säga.” 

 

“Men alltså nyttja för mig är nästan 

”Jag tror inte att man ska se det till 
att utnyttja heller för alla har ett eget 
val.” 
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utnyttja. Men jag ser det inte riktigt 
så. Utan att vi faktiskt hjälper dem 
som faktiskt vill ha något att göra 
eftersom vi har den lösningen som vi 
har.”. 

“Nu är det väl så att i den konjunktur 
som är så har man en större 
möjlighet om arbetssökare att välja 
andra vägar än vad man hade kanske 
för några år sedan.”. 

 

“När det kom. För, vad kan det vara, 
20 år sedan? Då associerade man 
nog mer bemanningspersonalen med 
att utnyttja.”. 

Andreas, Produktionschef på 
Företag 2 

“... men man vill ju nyttja dem på 
bästa sätt. Det är det jag tänker.”. 

 

”Att behandla dom lika som våra 
egna anställda.” 

”Man vill ju liksom inte utnyttja 
bemanningspersonal bara för att de 
är bemanningspersonal.” 

 

“Ja, eller. Det var en svår fråga. Nej 
det kan man inte egentligen heller, 
det beror på vad dom har för 
kompetens. Psykiskt så kan du ju 
absolut behandla alla lika. Det kan 
man göra. Så jag svarar ja på den 
frågan.”. 

Anna, Produktionschef på 
Företag 2 

”Nyttja de som finns i så fall.” ”Det ser jag negativt på.” 

 

“Om man har missförhållanden i 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden 
vilket jag inte vet om… inte här”. 

Ingemar, Ställföreträdande 
produktionschef på Företag 3 

”Jag har hit en bemanningspersonal 
och då har jag ju tänkt att den här 
personen ska göra det här. Men sen 
kan det ju vara så att den här 
personen har en annan kompetens 
också, som inte var avsedd från 
början.” 

 

“Om den här personen brinner för 
det så kommer jag ju, inte utnyttja, 
utan nyttja och fråga och ta reda på 
om han kan göra det här”. 

”Jag tänker inte utnyttja min position 
och bara säga att ni som jobbar som 
bemanningspersonal ni ska jobba 
över för att spara på min egen 
personal, det gör jag ju aldrig.” 

 

“Utnyttja det tycker jag egentligen att 
det är negativ klang. Jag vill ju inte 
utnyttja någon… Om det inte sker på 
frivillig basis, då nyttjar jag ju dom.” 

Jimmy, Produktionsledare på 
Företag 3  

”Vi nyttjar dem men vi utnyttjar dem 
inte.” 

 

“Jag ser väl det så att vi är ett 

”Här är det ett arbetssätt att plocka 
in bemanningspersonal och vi 
utnyttjar dem inte under en kort tid 
eller vi sätter dem inte på skitjobb för 
att dem inte är våra, eller det kan ni 
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företag med bemanningsanställda, 
visstidsanställda, tillsvidareanställda 
och dom är i samma, jag ser inte att 
dom tillhör något annat företag.”. 

göra för det är sotigt, skitit eller 
tråkigt.” 

Mattias, IF-metall  ”Man har möjlighet att få till sig 
folk.” 

”Men tyvärr finns det, kommer nog 
alltid finnas, vissa kundföretag som 
utnyttjar men dem blir oftast inte 
långvariga, det uppdagas kvickt.” 

”Lite det här med att kan du inte fixa 
det också liksom bara för att slippa 
säga åt sitt eget folk.” 

Tommy, GS ”I toppar. Då gör man det och av de 
skälen vi sa tidigare så man slipper 
VAB och så vidare.” 

”Det möjliggör ju på ett annat att 
man inte behöver ta tag i om någon 
mår dåligt… det är det man betalar 
för”. 

 

 

Informant Tillgång Resurs 

Pierre, Produktionschef på 
Företag 1 

“Det händer ganska ofta att jag 
ringer och säger vi behöver hjälp nu, 
ikväll och sen pang boom 20 minuter 
senare ringer de och säger att det 
kommer två personer här nu om en 
timme.”. 

 

”...Då är det ju en jättetillgång och 
nästan värt att betala vad som vid 
sådana tillfällen.” 

“Alltså det är väl egentligen samma 
sak där (Syftar till Tillgång)”. 

 

”Man har en resurs som är möjlig att 
nyttja. som finns, vad ska man säga, 
vilande. Som du inte behöver betala 
för under tiden, givetvis.” 

 

 

Maria, Teamledare på 
Företag 1 

”Ja men bemanningspersonalen är 
ju verkligen en tillgång vid behov.” 

”Dom är ju en resurs med i samma 
situation.” 

Gitte, HR-chef på Företag 1 ”Det är klart att dem är om dem kan 
hjälpa oss. Det kan också vara till 
besvär om dem kommer och inte kan 
någonting. Då ska man lära dem och 
det tar massa tid.” 

 

“Men tillgång när dem kan (Gitte 
syftar till arbetsuppgifterna). Det är 

”Jag kan se det som att vi har fler 
resurser att använda oss av. Sen 
tycker jag inte om att kalla det resurs 
för det är ju mänskliga varelser vi 
använder oss av.” 
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det vi betalar för.”. 

Andreas, Produktionschef på 
Företag 2 

”Oftast får vi in väldigt bra 
konsulter. Så de blir en tillgång.” 

”Dem är ju en extra resurs i och med 
att vi tar in dem när vi behöver.” 

 

“När vi behöver extra resurser och 
oftast får vi in väldigt bra resurser. 
Så, ja. Det var svårt att förklara.”. 

Anna, Produktionschef på 
Företag 2 

”Ja för att dom finns, möjligheten 
finns och personerna finns och dem 
är absolut en tillgång.” 

”Ja bemanningspersonal är ju en 
resurs, absolut, en tillgång.” 

Ingemar, Ställföreträdande 
produktionschef på Företag 3 

”Alla människor är tillgångar för att 
vi ska kunna leva vidare med 
företaget.” 

 

“Sen är det ju bra om den människan 
har någon form av grundkompetens 
innan och åtminstone vilja och 
engagemang att kunna göra det 
sen.”. 

”Det är ju en resurs, och det kan ju 
tillochmed vara så att vi tar in en 
person som har viss kompetens vi 
söker sen har ju den med sig andra 
livserfarenheter också som kan va 
resurs för oss.” 

 

“Ja det är ju också… Resurs… har vi 
tillräckligt med resurser för att kunna 
göra det här…?” 

Jimmy, Produktionsledare på 
Företag 3  

”... det är ju en tillgång för företaget 
om det skulle va skarpa svängningar 
att ha en procentuell del 
bemanningspersonal, det går ju inte 
sticka under stolen med.” 

 

“Men så länge jag har varit här så 
är det inte så utan vi bara öser in, 
det går uppåt hela tiden. Så jag kan 
inte riktigt bedöma det just i den 
frågan.”. 

”Dem är ju en resurs i så fall att man 
plockar in folk med en massa olika 
erfarenheter…” 

 

“När jag ser på ordet resurs är det 
väl att dom är en resurs alltså att 
man kan plocka in snabbt när det 
behövs, och det är dom ju inte… ”. 

Mattias, IF-metall  ”Som kund är det en tillgång att 
kunna anlita bemanningspersonal 
utifrån att rekrytera folk eller stötta 
upp.” 

 

”Den är ju likvärdig.” 

Tommy, GS ”Jo men det är man ju, att snabbt 
kunna lösa arbetsuppgifter.” 

”Man slipper anställa och man 
slipper varsla. Det är ju jättejobbigt 
idag att behöva sitta i ett varsel och 
sitta och se människor i ögonen och 
tala om att du får gå. Det är klart att 



 

50 
 

där är det ju en resurs då.” 

 

 

Informant ”Köp och sälj” ”Slit och släng” 

Pierre, Produktionschef på 
Företag 1 

”Om du lyssnar på mitt tidigare 
resonemang så hör du säkert att det 
är i de termerna vi pratar, fast ändå 
inte på det sättet.” 

 

“Vi använder oss av en uttalad 
strategi som är korttidsbemanning. 
Du ska kunna klara av arbetet hyfsat 
fort. Kunna prestera och kunna göra 
det som förväntas. Men vi sätter ju 
ett lite större värde än “Slit och 
släng” då vi ser det som en potential 
till rekrytering.”. 

”Det får jag inte heller ihop.” 

Maria, Teamledare på 
Företag 1 

”Nej alltså det är inget såhär men 
när jag lägger min beställning kan 
jag tycka att det låter illa, när det 
handlar om folk.” 

 

“Då tänker jag lite när du säger 
”köp och sälj” lite så att det låter, 
här kommer min beställning för 
veckan... det låter jätte illa tycker 
jag. För det blir lite negativt eller ja, 
det låter nedvärderande.” 

”Nej så känner inte jag. Alltså dem 
är personal, dem tjänar pengar och 
får också erfarenhet så det kan nog 
vara berikande för dem också för dem 
kan skriva med det i ett cv, att jag har 
faktiskt jobbat med det här.” 

Gitte, HR-chef på Företag 1 ”Nej… vi köper ju en tjänst... Jag 
har faktiskt aldrig tänkt så.” 

”Det är inte ”Slit och släng” för det 
är människor och dem kan göra 
jättemycket nytta för oss och i grund 
och botten är det därför vi tar in dem 
och då är det inte ”Slit och släng”. 

Andreas, Produktionschef på 
Företag 2 

”Dom är ju här av en anledning. Det 
är ju för att vi har ett behov.” 

 

“De är ju bra resurser när de 
kommer hit. Sen så skulle man ju 
vilja utnyttja dom mera. När dom 
mer ha kommit hit så skulle man ju 
kunna vilja ge dom en fast 

”Nej, jag vet inte vad jag ska svara 
på det… Jag har aldrig tänkt i dom 
här banorna.” 
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anställning.”. 

Anna, Produktionschef på 
Företag 2 

”Nej jag har ingen association där.” 

“sen köpare o säljare det är de ju men ingen 
sån direkt koppling tycker jag inte” 

”Slit och släng absolut negativt.” 

Ingemar, Ställföreträdande 
produktionschef på Företag 3 

”Investerar man i 
bemanningspersonal och i en 
människa då är ju inte målsättningen 
att man ska sälja eller skicka iväg, 
utan då kan man ju bibehålla.” 

 

 

”Arbetsmiljön ska ju va likadan så 
man särskiljer inte bara för vi har 
skitjobb att göra. Vi kan inte säga att 
vi inte sätter vår egen personal utan 
där tar vi in någon annan, så går det 
ju inte att göra.” 

 

“Och det är ju en investering och alla 
är resurser.”. 

Jimmy, Produktionsledare på 
Företag 3  

”Jag ser inte dom som en vara, utan 
i sådana fall ser jag ju dom som en 
resurs.” 

 

“Vi har ett stort behov av dom, vi är 
i behovsställning till 
bemanningsföretaget för tillfället inte 
tvärtom. så om vi skulle se dom som 
en vara så skulle, då hade vi inte 
kommit så långt eller då hade vi inte 
hittat så mycket folk.”. 

”Om jag plockar in folk kortsiktigt så 
är det inget skitjobb dem får utan 
visst det kan va lite halvtråkigt men 
det är ju alla jobb i mångt och 
mycket. Det är inget som skadar dem 
eller som vi nyttjar tills dem inte 
orkar mer och sen byter vi ut.” 

 

“som sagt vi öser in för att vi har 
behovet och inte för att dom som 
kommer in har behovet att vara här 
först och främst.”. 

Mattias, IF-metall  ”Det skulle jag nog vilja säga att så 
var det lite förr men inte i dagsläget. 
För då blir det mer köp, du säljer 
inte du slänger inte heller utan det är 
en investering.” 

”Pass...” 

Tommy, GS ”Ja, det gör man ju med detta. Köper 
och säljer personal, eller tjänster.” 

”Nej. Inte dit vi är på väg känner jag. 
Egentligen precis det vi vill förminska 
med avtalen. Det ska vara något att 
vara bemanningsanställda. Vi måste 
få bort det som varit och renodla det. 
Göra det till en naturlig del av 
arbetsmarknaden. Där det är bra att 
arbeta.” 
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Informant Investering Konsumtion 

Pierre, Produktionschef på 
Företag 1 

”Det känns inte riktigt som att vi tar 
till vara på den investeringen vi gör 
om man faktiskt ser till att vi betalar 
för det. ...Men om man ser 
investering som pengar så hade man 
förmodligen kunnat dra lite mer vinst 
ändå i form av att ha lite mer 
kompetens på individ och så.” 

 ”Det får jag inte ihop. Konsumtion 
är väl att handla och shoppa saker?”. 

 

“Nej, det skulle väl i så fall vara att 
vi anstränger oss mer vid 
investeringen för den personalen vi 
har, den egna. Vi investerar mer i 
dem och att vi då inte gör det med 
bemanningspersonalen och att man 
skulle likställa det med konsumtion 
istället då.”. 

Maria, Teamledare på 
Företag 1 

”Investering kan va att vi hittar 
personal från bemanningsföretag 
och det är ju en investering för oss 
då vet ju vi redan innan att det är en 
bra person som funkar här.” 

”Den hoppar jag, jag vet inte vad jag 
ska säga om det.” 

Gitte, HR-chef på Företag 1 ”Vi har ju faktiskt anställt en del och 
då är det ju en investering i 
kompetens.” 

 

“Vi kan också investera i att 
marknadsföra vårt företag.” 

 

“Så mer utifrån kompetens kanske 
och framtida rekrytering. ” 

”Alla som kommer har vi ju inte för 
avsikt att gå vidare med och det är 
klart att då kan man se det som 
någon form av förbrukningsvara.” 

 

“Det är klart när vi tar in en 
bemanningspersonal så tänker inte 
vi; Åh, nu ska vi investera för 
framtiden. För vi gör det ju för att vi 
behöver dem här och nu. Då är det ju 
konsumtion egentligen om man nu 
ska hårdra det. Ja.”. 

Andreas, Produktionschef på 
Företag 2 

”Det är klart att jag skulle kunna 
svara att använda 
bemanningspersonal kan vara en 
investering och ge dom en fast 
anställning i framtiden.” 

”Jag har aldrig tänkt i dom banorna 
när det gäller bemanningspersonal.” 

Anna, Produktionschef på 
Företag 2 

“Ja varje anställning är en 
investering egentligen” 

 

”De får ju med sig något också en 
investering från vår sida och vi 
investerar ju också då vi får ta del av 
den kompetens dem ger.” 

”Ja alltså vi konsumerar ju 
bemanningspersonal, det är ju en 
konsumtion, dom har möjlighet att 
konsumera dom får ett uppdrag.”. 
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Ingemar, Ställföreträdande 
produktionschef på Företag 3 

”När man tar in 
bemanningspersonal så är det en 
investering och den investering är 
likadan som den hade varit om man 
anställt någon annan.” 

”Jag vill inte bara ta in 
bemanningspersonal, köra dem och 
utnyttja dem och tänka jag kan ta in 
en ny.” 

Jimmy, Produktionsledare på 
Företag 3  

”Att man satsar på dem när man 
plockar in dem redan där, alltså att 
man investerar framtiden i dem. 
...Man ska se det som en investering 
inte rent pengamässigt utan 
investering i en bra operatör.” 

 

 

”... när jag köper in dom känns det 
inte som en slavhandel eller som en 
vara vi plockar in…” 

 

“Det är en rekryteringsfas mer eller 
mindre. Målet är alltid att dom ska få 
en anställning efter 12 veckor, inte att 
man köper in dom, som man 
behandlar som man vill och sen 
slänger man iväg.”. 

 

“om man skulle behöva göra sig av 
dom så först och främst, iallafall jag, 
måste kolla till mig själv först och se 
vad har jag misslyckats med eller var 
det rätt, blev det såhär på grund av… 
vi försökte men det fungerade inte.”. 

Mattias, IF-metall  ”När kundföretaget hyr in folket 
investerar dem i 
bemanningspersonalen för att sedan 
kunna ta över.” 

”Det som klingar rakt upp och ned är 
väl mer att man tar in folk, hyr in folk 
en tid och sen så byter man ut, likt 
förbrukning… Nej inte nu längre.” 

Tommy, GS ”Det kan ju vara en investering i 
övrig personal att använda 
bemanning” 

”Ja, Det gör man ju. Det finns ju 
företag som har ständigt personal 
inne som en del i 
bemanningsstyrkan.” 
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5. Empirinära tolkning 

 

Detta kapitel ger en samlad bild av det empiriska materialet. Kapitlet sammanställer de enskilda 
informantintervjuerna i en första objektiv tolkningsprocess där de bildar kundföretagens samlade 
”syn på” bemanningspersonal.  

 

5.1. Human Resources Management 
Det flesta informanterna bekräftar att det finns en viss jargong med hur man talar om 

bemanningspersonal inom kundföretaget. Jargongen beskrivs finnas även om man som 

kundföretag explicit inte vill förmedla några skillnader. Exempelvis så finns det samma 

förväntningar på arbetsprestation hos både bemanningspersonal och den fasta personalen.  

Även om kundföretagen menar att det inte finns någon skillnad återger de trots detta en 

viss förväntan på den inhyrda personalen i form av anpassningsbarhet och positiv 

inställning. Bemanningspersonalen förväntas vilja arbeta hårt med förklaringen från en av 

informanterna att de är där på eget bevåg. Den underliggande skillnaden som finns mellan 

bemanningspersonal och fast personal beskrivs således hos bemanningspersonal som en 

inställning och den fasta personalen som arbetsprestation. Kundföretagen förväntar sig mer 

produktivitet hos den egna personalen men en mer positiv attityd till arbetet hos 

bemanningspersonal. Kundföretagen framhåller att bemanningspersonal inte stationerade 

på ”skitjobb” utan på arbeten som företaget är i behov av och har resurser till att kunna lära 

ut för att arbetet ska kunna vara så säkert som möjligt.  

5.2. Flexibilitet 
Kundföretagen benämner inte användandet av bemanningspersonal som flexibilitet utan 

som behov. Informanterna menar att det är arbetstagarens arbetsmarknad och att det därför 

är svårt att hitta personal. Ett led i detta blir att bemanningspersonalen blir en tillfällig 

lösning för underbemanning men även en potentiell rekryteringsbas.  

Kundföretagen beskriver en form av press ovanifrån som ter sig uttryck i produktionskrav. 

Informanterna återberättar att när produktionen går ”dåligt” så ombesörjs de att göra sig av 

med personal för att frigöra resurser. På så vis är bemanningspersonalen en viktig del i att 

den fasta personalen ska känna trygghet och säkerhet vid eventuella varsel. Ett liknande 

scenario som återges vid produktionskrav är desperationen att nästan kunna betala vad som 
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helst för att få in personal snabbt då blir bemanningspersonal en viktig del i den dagliga 

produktionen.  

Även om bemanningspersonalen är en potentiellt viktig framtida rekrytering så framhålls 

även av kundföretagen en viktig faktor i bemanningspersonalens villkor, att de kan avslutas 

på dagen om det behövs. Kundföretagen menar att denna faktor är en konsekvens av 

produktionsförloppet men betonar att det finns en medmänsklig del i processen som sörjer 

för anställningsutformningen. Detta blir extra tydligt när kundföretagen beskriver 

bemanningsbranschen som otroligt viktig för produktionens dagliga överlevnad samtidigt 

som de utanför sin yrkesroll egentligen vill ta avstånd från långsiktiga användandet av 

bemanningspersonal. 

Kundföretagens arbetsmiljöansvar är det samma för bemanningspersonal och den fasta 

personalen. Trots detta så får de fastanställda rotera mellan arbetsuppgifter för att minska 

ergonomiska påfrestningar till skillnad från vad kundföretagen beskriver att 

bemanningspersonal får göra. Kundföretagen menar att detta är en säkerhetsåtgärd och 

tidsbegränsning då bemanningspersonalen inte hinner eller har möjlighet att lära sig 

flertalet stationer.  

5.3. Ekonomi 
Även om de flesta av informanterna menar att det inte finns någon som helst ekonomiskt 

vinning i användandet av bemanningspersonal så används ändå det ekonomiska argumentet 

som en orsak till att hyra in personal. Gemensamt för kundföretag är att de beskriver ett 

krav på att inte anställa personal då lönekostnaderna behöver hållas nere. Vidare framhåller 

kundföretag också att kostnaden för bemanningspersonal inte faller under kategorin 

lönekostnad utan under exempelvis ett diverse konto. Detta för att de inte är egen personal 

och därför inte kan specificeras som personalkostnad. Dock så menar de fackliga 

informanterna att lönefrågan ofta förvillar kundföretagen då de ser att produktiviteten, 

kapaciteten och möjligheten till att leverera mer har ökat trots att lönekostnaden är den 

samma, kanske till och med lägre. De fackliga informanterna beskriver att en orsak till att 

kundföretagen ändå väljer att använda bemanningspersonal, trots de långsiktiga negativa 

ekonomiska resultaten. 

5.4. Begrepp 

Nedan förs en empirinära analys över de begrepp informanterna ombads associera kring 
(Se bilaga 2).  
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5.4.1 Nyttja och Utnyttja 

Övergripande för associationerna till Nyttja är att kundföretag uppfattar det som positivt i 

relation till bemanningspersonal. Detta för att de bland annat får den personalstyrka de 

behöver när det behövs, samt att kundföretagen även har möjlighet att rekrytera den inhyrda 

personalen om de skulle vilja detta. När informanterna ombads fundera över utnyttja i 

relation till bemanningspersonal resulterade det i övergripande negativ syn. Kundföretagen 

menade att utnyttja bemanningspersonal är att missbruka sin maktposition över 

personalgruppen. Detta kan exemplifieras genom några av informanterna som menar att 

bemanningspersonalen kan få utföra arbeten som de fastanställda annars inte hade tillåtits 

göra. En annan syn på att utnyttja var att kundföretag inte kunde utnyttja 

bemanningspersonal då de var där på egen fri vilja.  

5.4.2. Tillgång och Resurs 

Övergripande uppger informanterna att bemanningspersonal är en tillgång för 

kundföretaget och att synen på dem blir positiv i denna association. Vidare menar 

informanterna att alla människor på ett eller annat sätt är viktiga för företag för dess 

fortlevnad. Även om bemanningspersonalens existens är en tillgång så finns det tillfällen 

då bemanningspersonal kan vara till besvär. Exempelvis vid bristande kompetens eller 

kunskap.  

Vid associationer till begreppet Resurs framkommer det att informanterna uppfattar 

bemanningspersonal i relation till begreppet på liknande vis som vid tillgång. Ordet Resurs 

har alltså ingen negativ klang för majoriteten av kundföretagen då ordet används för att 

benämna bemanningspersonalens roll i verksamheten. Dock menar en av informanterna att 

benämningen Resurs har en viss negativ klang då det låter inhumant. Bemanningspersonal 

som resurs beskrivs som en vilande tillgång som inte innebär extra kostnader men som kan 

aktiveras vid behov.  

5.4.3. ”Köp och sälj” och ”Slit och släng” 

De flesta informanterna menade att de inte uppfattar en viss association när de ombads 

associera kring ”Köp och sälj” i relation till bemanningspersonal. Någon exemplifierar 

detta med att de inte tänkt i liknande banor tidigare. Trots detta så menar de att det 

antagligen pratas i termer likt detta omedvetet när bemanningspersonal i verksamheten 

diskuteras. Exempel på detta är när man köper tjänster av bemanningsföretaget så 
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omnämns det som att lägga en beställning något som uppfattas ha en negativ klang när det 

handlar om människor.  

Vidare så menar de flesta informanter att även uttrycket ”Slit och släng” är obekant i 

relation till bemanningspersonal. Informanterna berättar att uttrycket inte hör samman med 

bemanningspersonal för att det handlar om människor som kan bidra till företaget. 

Dessutom menar kundföretagen att bemanningspersonalen inte ska sitta med ”skitjobb” 

som de benämner det, samt att kundföretagen pekar på faktumet att bemanningspersonal 

får lön och erfarenheter likt den fasta personalen.  

5.4.4. Investering och Konsumtion 

Begreppet investering sågs av merparten informanter som positivt då det för 

bemanningspersonalen senare kunde innebära potentiell anställning. Investeringen skulle 

då i slutändan resultera i fastanställning för den inhyrde och ett kompetenslyft för 

kundföretaget. Det finns dock viss negativ association till begreppet då kundföretag 

upplevde att de betalade mer för bemanningspersonal än vad de faktiskt får ut av 

investeringen.  

När informanterna fick frågan om de kunde associera begreppet konsumtion i relation till 

bemanningspersonal uppfattar informanterna det svårt att se förbindelse eller en liknelse. 

Informanterna uppger att de inte pratat i liknande termer innan men de medger ändå att det 

skulle kunna liknas vid att man exempelvis tar in folk en tid och sedan byter ut dem mot 

andra. Någon informant liknar begreppet vid att utnyttja eller förbrukning och menar att 

sådant är fallet ibland.   
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6. Tolkande diskussion 
 

I detta kapitel tolkas och diskuteras empirin i relation till teoriramen som ett led i att 
besvara studiens problemformulering och syfte.  

 

6.1. Identifikation av begreppen 

Studien ämnar identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes 

konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Nedan visas detta utfall.  

Personalstrategiskt influerade åtgärder så som kostnadsföringshantering eller ordval i 

relation till bemanningspersonal indikerar i de empiriska resultaten på att gruppen tillskrivs 

en strategiskt bunden förbrukningsfunktion. Är ordval som resurs i personalsammanhang 

en form av influerande i synen på bemanningspersonal och i ledet en påbörjad negativ 

personalhantering? 

Kundföretag har positiv inställning till Nyttjandet av bemanningspersonal och menar att 

fördelarna ligger i att kundföretaget får in personal vid behov, vilket kan jämföras med 

Atkinsons (1984) begrepp Numerisk flexibilitet. Kundföretag tenderar dock använda 

bemanningspersonal i högre uträckning än de själva motiverar ekonomiskt hållbart, av allt 

att döma, till förmån för upprätthållande av den funktionella tryggheten för fastanställda. 

Ett fenomen som skapar en undran kring HR-perspektivet i relation till det ekonomiska 

perspektivet. Utnyttjandet av bemanningspersonal verkar enligt de empiriska resultaten 

vara en hantering som flera kundföretag tar avsteg från och hellre vill nyttja 

bemanningspersonalen som ett steg i rekryteringen. Nyttjande likställs i begreppstabellen 

med en positiv personaletisk bild om bemanningstiden senare resulterar i en fastanställning 

på kundföretaget. Rekryteringsdelen och möjligheten till reklam via bemanningspersonal 

ses som en human trend som också motiverar nyttjandet då det övergår till en form av 

investering på långsiktigt plan. Kundföretagens agerande rationaliseras i HR- perspektivet 

när det finns en möjlig strategisk motivator. Att som kundföretag inte behöva ”äga” sin 

personal i en liknande process i termer av provanställning kan genom operativa handlingar 

skapa vad vi senare väljer att identifiera ”synen på”. Gosett (2006) beskriver en liknande 

hantering av bemanningspersonal som en överexploatering, vilket leder till destruktivt 

utnyttjande istället för temporärt nyttjande av bemanningspersonal (Jmf. Håkansson & 

Isidorsson, 2003). 
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I de associationer som kundföretag ombads reflektera kring bemanningspersonal så vill de 

inte förknippas med utnyttjade då de ser det som inhumant och oetiskt. Samtidigt går det 

mellan raderna att läsa att bemanningspersonalen inte upplevs behöva rotera på samma sätt 

som kundföretagens egna fasta personal. Något som leder till bristande arbetsmiljö för 

bemanningspersonalen på kundföretagen då de enkla arbetena blir monotona (Jmf. 

Underhill & Quinlan, 2011; Arbetsmiljöverket, 2017; Björkemarken, 2013). 

Kundföretagen argumenterar kring situationen med att endast ansvara för arbetsmiljön på 

det egna företaget och låter bemanningspersonalen hantera enklare arbeten på grund av att 

behovet finns där men även av säkerhetsskäl. Detta kan jämföras med Björkemarken som 

identifierar detta genom flexicurity (2013, s.25): ”flexibla och trygga anställningsavtal, 

effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder, pålitliga och anpassningsbara system för 

livslångt lärande och moderna socialförsäkringssystem”. Den övergripande goda 

personaletiska framhållning som kundföretagen framhåller i de empiriska resultaten 

överensstämmer med vår identifikation av hälsosam personalpolitik alltigenom studiens 

HR-inriktiade utgångspunkt. Det är ur detta frågan väcks om vad som sker om 

bemanningspersonalen får göra enkla men monotona arbeten som kan vara skadliga under 

längre tid på fler än ett kundföretag. Bemanningsavtalet gällande arbetsmiljö (kap 6 19§) 

berör det enskilde kundföretaget och Kap 6 Övriga rättigheter och skyldigheter 

understryker att det är bemanningsföretaget i sin tur som i slutled ansvarar för 

bemanningspersonalen. Helhetsperspektivet över bemanningsanställdas 

arbetsmiljömässiga situation saknas i svensk lagstiftning och kan inte belastas enskilda 

kundföretags ”syn på” som bottnar i en avtalsenlig kontext. Detta är en arbetsmiljörelaterad 

fråga studien synliggör. Kundföretagen behöver exempelvis i samråd med fackliga parter 

endast se till sin egen arbetsplats, då det rör sig om ett affärsavtal mellan kundföretaget och 

bemanningsföretaget (Se Bemanningsbranschen, 2017). Utnyttjandet på det enskilda 

kundföretaget behöver inte leda till förstörelse utan i helheten av branschen tillgång och 

användandet (Jmf. Graeber, 2011). Utnyttja skulle därför inte identifiera kundföretagens 

enskilda ”syn på” utan snarare på den Numeriska flexibilitetens begränsade insyn i 

medarbetarens hela arbetssituation mellan bemanningspersonalens olika uppdrag (Jmf. Att 

falla mellan stolarna; Gosett, 2006). Från ett HR-perspektiv är nu kundföretagens 

personaletik inte längre god och hälsosam utan snarare en produkt av allmängiltig 

ekonomisk konceptualisering av en enskild personalgrupp inom ramen för vad affärsavtalet 

tillåter. 
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Tillgång liksom Resurs är två naturliga begrepp som informanterna själva valde att använda 

i sin vokabulär för att identifiera bemanningspersonal. Båda begreppen har positiv 

association till produktion då informanterna gav uttryck för att det beskriver 

kundföretagens flexibilitetsbehov (Jmf. Åberg, 2008; Arbetsmiljöverket, 2017; 

Björkemarken, 2013). HRM kan förklara det strategiska användandet och variationen i 

begreppen som inte utspelar sig negativt i organisationskontexten. Denna syn på är därmed 

normaliserad och i linje med modern HRM och ”synen på” bemanningspersonal. Att 

kundföretag ser begreppet Investering som något positivt då de associerar det med en 

fastanställning bekräftar i viss mån att den traditionella personaletiken (Björkemarken, 

2013; Ireland, 2008) är ett rådande synsätt som kundföretag fortfarande förknippar med 

god personalpolitik. Kundföretagen har enligt de empiriska resultaten en syn på 

kompetensutveckling i relation till investering som likställs begreppet flexicurity; 

bemanningspersonal investerar kompetensmässigt i sig själva genom att vara anställda i 

branschen och kundföretag möjliggör detta. Kundföretagen ser bemanningspersonalen som 

en potentiell investering när de rekryteras över till den egna organisationen. I jämförelse 

med den fasta personalen som beskrivs vara något man investerar i kontinuerligt (Hilltorp 

m.fl., 2001; Håkansson & Isidorsson, 2003). Detta koncept går emot den traditionella HR-

skolans syn på personal och investering som studien presenterade i teoriramen (Kap 2.3). 

Den fastanställda personalen är tydligt knutna till arbetsgivaren medan 

bemanningspersonalen är i beroende av olika ekonomiskt bundna ägande stadier. Vi undrar 

vad investering i relation till bemanningspersonal innebär för kundföretagen och 

diskuterar: Bemanningspersonalen blir ett led i kundföretagens sätt att investera i den fasta 

personalen då de beskrivs skapa trygghet vid frågor om exempelvis varsel (Jmf. Numerisk 

flexibilitet: Atkinson, 1984). The flexible firm framhåller aldrig explicit att flexibilitet bör 

nyttjas på detta vis utan har tolkats vederbörande (Åberg, 2008; Björkemarken, 2013; 

Kantelius, 2012). Återskapandet av trygghet genom flexibilitet ligger mer i linje med 

begreppet flexicurity och beskrivs då anta ett mer samhällssocialt skyddande värde 

(Wilthagen & Tros, 2004). Problematik som identifieras i detta är då vilken trygghet 

bemanningspersonalen har om det är dem som är tryggheten för den fasta personalen inom 

ramen för flexicurity? Med de ökade omvärldskraven behöver organisationer ett sätt att 

både trygga verksamhetens produktion och de fastanställda (Jmf. Burgess & Connell, 2006; 

Scheel m.fl., 2013; Åberg, 2008). I ett försök att skapa trygghet för de fastanställda blir 

bemanningspersonalen en utbytbar resurs (tryggheten) som upprätthåller humana värden 

för fastanställda (Jmf. Boglind m.fl., 2015; Liker, 2009 ss. 214–216). Även om 
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kundföretagen inte ser bemanningspersonal som en resurs de konsumerar så bidrar ändå 

upprätthållandet av en god personaletik för de fastanställda till att kundföretagens ”syn på” 

bemanningspersonalen tummas på. Bemanningspersonalens utbytbarhet är en del i deras 

yrkesroll och bidrar till konsumtionsinställningen där de då blir en resurs i negativ 

bemärkelse (Jmf. Gosett, 2006; Nielen & Schiersch, 2014; Mingqiong Zhang m.fl., 2014; 

Underhill & Quinlan, 2011; Scheel m.fl., 2013). Den ”slit- och släng” inställning som 

media menade symboliserade utbytbarhet (Torp, 2017; Alm, 2017, SVT-Nyheter, 2012) 

tar sig i organisationsperspektivet istället uttryck som ett utnyttjande som kundföretag ser 

som nyttja. Denna personaletiska konsekvens som vi ser med det här går inte fullt ut att 

belasta kundföretagen. Diskrepansen mellan juridiska skyldigheter gällande 

likabehandling, jämställt arbete och det yttersta arbetsgivaransvaret skapar en arbetsmässig 

personaletisk utsatthet för bemanningsanställda. I empirin beskrivs detta bero på att 

rådande kollektivavtal berör de hårda värdena men utelämnar mjuka värden så som en mer 

ingående arbetsmiljödistinktion för bemanningsanställda. Kundföretags ”syn på” 

bemanningspersonal är inom ramen för vad som kollektivavtalsmässigt tillåts. 

Affärsavtalet som bemanningspersonalen har över sig syftade Åberg (2008) i antydan till 

dåvarande bemanningsavtal bidrog till ”Köp och sälj” inställningen. De empiriska 

resultaten från studien påvisar dock att denna kontraktsmässiga ”syn på” 

bemanningspersonal fortlöpt. Trots att affärsavtalet beskrivs skapa arbetsmöjligheter och 

potentiella utbyten i erfarenheter berättar man också om en rädsla för ett möjliggörande av 

inhuman människosyn, något som sker genom att bemanningspersonalen blir outtalad 

ekonomisk spelpjäs med tillhörande begrepp. Ur ett organisatoriskt perspektiv är 

kundföretagens uttryck kring bemanningspersonal rationella då de kan förankras i HR-

perspektivet och motivera fastanställdas goda personalhållning. Perspektivet verkar dock 

inte rymma bemanningsbranschens affärsavtal utan är uppkomsten till en icke jämställd 

arbetsmarknad och i ledet arbetsplats.  ”Köp och sälj” och ”Slit och släng”; två sidor av 

samma mynt där det första är en rumsren variant av de två begreppen. Ett exempel på detta 

är att kundföretag uppger att bemanningspersonal inte går under personalkostnader utan 

diverse då det är en faktureringskostnad. Redan i affärsavtalet möjliggörs en objektifiering. 

Helheten kring de associerade begreppen ger yttryck för att en personaletisk inkludering 

av bemanningspersonal inte förefaller enkel. Ekonomiskt förankrade begrepp bildar 

förståelsen att begreppsbildningen är en vital del i uttrycksmönstret för ”synen på” 

bemanningspersonal och en del i upprätthållandet av långsiktig hållbar personalpolitik på 

kundföretag för de fastanställda.  
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6.2. ”Synen på” bemanningspersonal - En nyvunnen förståelse.  

Hur kan vi förstå kundföretags ”syn på” bemanningspersonal kopplat till konsumtion i en 

organisatorisk kontext? 

Kundföretagen bekräftar i enighet med vår teoretiska referensram (kap. 2.4) att 

bemanningspersonal är nödvändig för upprätthållandet av den produktionsplanering som 

företagen lägger. Bemanningsföretagens avtal med kundföretagen möjliggör flexibilitet 

inom ramen för de givna marknadspremisserna och således kan önskade produktionskrav 

upprätthållas (Atkinson, 1984; Aronsson m.fl., 2000; Olofsdotter & Augustsson, 2008; 

Björkemarken, 2013). Enligt våra empiriska resultat vill inte kundföretagen benämna 

produktionsupprätthållandet som ett krav på flexibilitet utan snarare ett behov som behöver 

uppfyllas. Denna inställning kan liknas vid premisserna för Flexicurity där 

marknadskraven styr efterfrågan på bemanningspersonal. I detta blir 

bemanningspersonalen inte den egentliga handelsvaran i B2B avtalet utan en gestaltning 

av flexibiliteten som då påverkar ”synen på” personalgruppen. Perspektivet flexibilitet kan 

hjälpa oss förstå i vilket syfte affärsavtalet initialt ingås. På liknande vis kan kundföretags 

nyttjande av bemanningspersonal beskrivas. Flexibilitetens rörelse möjliggör för 

kundföretagen en form av lokal flexicurity. Kundföretagen försöker upprätthålla trygga 

anställningar för de fastanställda som ligger i linje med den personaletik vilken värdesätter 

personalen som företagets viktigaste tillgång (Jmf. Boglind, 2015). Den fasta personalen 

och deras anställning är helt i linje med vad HR-skolans personaletik förbehåller (Lindmark 

& Önnevik, 2011; Jmf. Boglind, 2015) men skapar en segregerad social standard för vad 

personaletik innebär för bemanningspersonal. Det är en långsiktig ohållbar personalstrategi 

för bemanningspersonal, endast för att skapa en hållbar personalstrategi för de fastanställda 

(Jmf. Burgess & Connell, 2006; Björkemarken, 2013; Boglind m.fl., 2015; Jmf. Liker, 

2009, ss. 214–216). Om HR-perspektivet skulle rationalisera de andra perspektivens essens 

i relation till bemanningspersonal: Vilka kontraster möjliggörs i den traditionella 

personaletiken som vi diskuterar i teorin? Affärsavtalet mellan kundföretag och 

bemanningsföretag skapar en utilitaristisk inställning hos kundföretag då de försöker 

upprätthålla både ekonomiska begränsningar och personaletisk politik. När kundföretagen 

har denna utilitaristiska vinkel i sin ”syn på” personaletik inkluderas inte 

bemanningspersonal då de inte är en del av ett företag. Det verkar inte finnas en inbäddad 

personaletik för bemanningspersonal i likhet med den traditionella fasta anställningen. 

Istället är de den ekonomiska spelpjäsen som både hjälper kundföretag undvika varsel, 
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skapa bra arbetsförhållanden för den fasta personalen men även effektiviserar 

personalkostnaden (Jmf. Bemanningsbranschen, 2017). Den lokala flexicurityn uppstår när 

kundföretagen i enlighet med avtalets nuvarande form inte behöver ta hänsyn till 

omgivande kundföretag. Något som väcker frågan om detta är ett rimligt krav att ställa till 

enskilda kundföretag? Å ena sida är de en tillgång som möjliggör produktionen, flexibilitet 

och skapar i vår tolkning en personaletisk trygghet (Jmf. Atkinson, 1984; Björkemarken, 

2013 s.22; Mingqiong Zhang m.fl., 2014; Kantelius, 2012; Underhill & Quinlan, 2011; 

Nielen & Schiersch, 2014; Aronsson m.fl., 2000). Samtidigt som bemanningspersonalen 

per se konsumeras till förmån för detta. Enligt våra empiriska resultat förefaller 

kundföretagen själva inte vara medvetna om att flexibilitetens rörelse påverkar 

bemanningspersonal negativt och möjliggör konsumtion som konsekvens av flexicurity. 

Omedvetandet antas i denna studie ligga i det organisatoriskt enkelriktade perspektivet 

snarare än den helhets kontextuella ”syn” som arbetsmarknaden tros behöva eftersträva. Är 

det rimligt att bemanningspersonalens förutsättningar för personaletik ligger bunden i 

kundföretagens potentiella framtida investering och odefinierade arbetsgivaransvar? 

Inom ramen för de givna marknadspremisserna bekräftas de argument som kundföretagen 

återger i de empiriska resultaten. Användandet av bemanningspersonal beskrivs inte ha 

några direkta ekonomiska fördelar men det ekonomiska argumentet är fortfarande en stor 

del i nyttjandet av bemanningspersonal för fortsatt organisatorisk överlevnad. Till skillnad 

från de ekonomiska motiven till användandet av bemanningspersonal i relation till 

flexibilitet (Mingqiong Zang m.fl., 2014; Kantelius, 2012; Underhill & Queenlan, 2011; 

Nielen & Schiersch, 2014; Aronsson m.fl., 2014) så är det endast avtalet mellan 

bemanningsföretag och kundföretag som har ekonomisk bäring. Detta är, som våra 

empiriska resultat ger uttryck för, en följdeffekt av att kostnadsposterna för 

bemanningspersonal inte klassificeras som personalkostnader utan övrigt, diverse o.s.v. 

Denna kostnadshantering skulle kunna vara en negativ personaletisk handling för 

bemanningspersonalen i enlighet med flexicurity (Jmf. Wilthagen & Tros, 2004). ”Synen 

på” blir i relation till detta beroende av frågorna kring resursen som i den fasta 

anställningen. Kundföretagens objektifierande genom otraditionella 

personalkostnadsstandarder kontextualiserar hur vi kan förstå det ekonomiska 

perspektivets inverkan på kundföretagens ”syn på”. Kostnadsföringen är ett exempel på 

hur kundföretagens agerande bidrar till en strukturell distinktion mellan de båda 

personalgrupperna (fastanställda och bemanningspersonal) som sedan skulle kunna te sig 
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utryck i operationella handlingar och agerande gentemot bemanningspersonalen. Detta för 

att hanteringen av bemanningspersonalens kostnader skapar intrycket av att den fasta 

personalen är mer produktionseffektiva samtidigt som personalkostnaderna hålls nere. 

Därmed skapar det operativa användandet av bemanningspersonal en strategisk trygghet 

för fastanställda. Även i detta skede blir följden av flexicurity konsumtion av 

bemanningspersonal då personalgruppen verkar som ett personaletiskt skyddsnät för den 

fasta personalen. Inom ramen för det ekonomiska perspektivet förefaller 

bemanningspersonalen som ett gensvar på företagens upplevda marknadskrav (Jmf. 

Wilthagen & Tros, 2004; Lindmark & Önnevik, 2011; Gossett, 2006; Björkemarken, 2013; 

Boglind, 2015; Bengtsson, 2014; Beneria m.fl., 2015). Affärsavtalet möjliggör att 

kundföretagen kan bibehålla de uppsatta personalpolitiska mål som finns i enighet med de 

företagsekonomiska samhällskraven för den fasta anställningen. Att kundföretagen skulle 

dehumanisera bemanningspersonalen till fördel för organisatorisk framgång verkar delvis 

stämma överens, i motsats till de ekonomiska skäl som viss teori framhåller (Åberg, 2008; 

Nielen & Schiersch, 2014; Mingqiong Zhang m.fl., 2014; Underhill & Quinlan, 2011; 

Scheel m.fl., 2013). Enligt våra empiriska resultat nyttjas bemanningspersonal för att skapa 

humana förhållanden för de fastanställda. Graeber (2011, s.491) menar att produktion och 

konsumtion är två sidor av samma mynt. På ena sidan möjliggörs produktion genom 

uppbyggnad, detta skulle kunna vara affärsavtalet.  På andra sidan finns konsumtion som 

förbrukning och förstörelse vilket skulle kunna vara bristen på personaletiskt skyddsnät för 

bemanningspersonal. Bemanningspersonal möjliggör flexicurity för fastanställda 

(Wilthagen & Tros, 2004) men saknar själva säkerheten som flexicurity delger fast 

personal.  

En reflektion som görs i detta skede är det faktum att den tidigare svenska arbetsmarknaden 

upplevdes omodern och svårreglerad efter företagens behov. Den fasta anställningen var 

allt för oanpassningsbar till de snabba konjunktursvängningar i relation till vad företagen 

eftersträvade. En modernare fortsatt solidarisk arbetsmarknad var målet och 

bemanningspersonalen var verktyget. I denna reform kom inte bemanningspersonalen att 

ses som en enskild tillgång utan en upprätthållande resurs för just den omoderna 

arbetsmarknad man ansåg behövde reformeras. Istället för att nyttjas till att omstrukturera 

dåvarande personaletiska samhällsstrukturer blev bemanningspersonalen ett skyddsnät för 

fast personal som fortfarande anses berättigade till samma ”omoderna” premisser.  
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De empiriska resultaten indikerar att det finns en positiv personaletisk ”syn på” 

bemanningspersonal från kundföretagens sida. Detta då förväntningarna på 

bemanningspersonalen är densamma som för den fasta personalen. Kundföretagen påvisar 

även en förståelse för att bemanningspersonalen är att jämföra med en nyanställd som inte 

har full kunskap och därför inte kan utföra allt. Säkerhetsåtgärder gällande arbetsmiljön tas 

därför i beaktning. Lika villkor och jämställda principer beskrivs i teorin vara en viktig del 

i god personaletik (Björkemarken, 2013; Ekdahl, 2009; Lindmark & Önnevik, 2011; 

Boglind, 2015; Åberg, 2008). Affärsavtalet mellan bemanningsföretag och kundföretag 

påverkar HR-perspektivet och i sin tur ”synen på” bemanningsanställda då affärsavtalet 

bidrar till den jargong som en del av kundföretagen upplever finns kring 

bemanningsanställda. En annan viktig del i argumentet för att kundföretag skulle ha en god 

och hälsosam personaletisk ”syn på” bemanningspersonal är att de ses som en investering 

och då som en framtida rekryteringsmöjlighet. Att bemanningspersonalen ses som en 

potentiell rekrytering ligger i linje med de samhällssociala förväntningar som upplevs 

finnas (Jmf. Ekdahl, 2009; Björkemarken, 2013; Åberg, 2008; Waenerlund m.fl., 2018;). 

Studien gör analysen att kundföretagens goda personaletik får en konsekvens som kan 

beskrivas i termer av konsumtionsinriktning, detta uttrycks i handlingarna som beskrivs 

snarare än i uttalanden om ”synen på”. Enligt de premisser som finns för flexicurity där 

kundföretagen skapar säkerhet för företaget och de fastanställda samtidigt som 

bemanningspersonalen ges möjlighet till ökad kunskap skulle den goda personaletiken vara 

uppfylld även om en fastanställning inte genomförs då bemanningspersonalen ändå har fått 

ökad kompetens (Wilthagen & Tros, 2004; Rydell & Wigblad, 2011). Användandet av 

bemanningspersonal kan liknas flyktigt och behöver alltså inte förstöra den enskilde 

bemanningspersonalen arbetsmiljömässigt som diskuterat tidigare. Konsumtionen kan 

snarare jämföras med de gånger bemanningspersonalen nyttjas för att skapa arbetstrygghet 

för den fastanställde eller arbetar under monotona former (Jmf. Boglind m.fl., 2015; Jmf. 

Liker, 2009, ss. 214–216; Jmf. Lindmark & Önnevik, 2011; Gunderson, 2001; Jmf. 

Burgess & Connell, 2006; Graeber, 2011, ss.491–493). Då jämförbart med Graeber (2011, 

s. 492) som framhåller att förstörelsen kan ligga i framtida obrukbarhet. Alltså en framtida 

arbetsgivares nytta av den enskilde individen. Intentionen som kollektivavtalet framhåller 

där all personal oavsett arbetsgivartillhörighet ska vara likbördig är efter denna diskussion 

att döma i obalans. Ett helhetsperspektiv verkar saknas mellan arbetsgivarparters behov 

och uttryck för detta. Samtliga anställdas mjuka värdens premisser och vilka verktyg som 

är personalistiskt goda för dess upprätthållande. Även avtalsenliga premisser för 
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branschens marknadskontextuella inverkan. I dagsläget förefaller blind part leda blind och 

kundföretagens ”synen på” blir ytterligare ett uttryck för detta. 
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7. Slutsats 
 

Kapitlet avser framföra studiens huvudsakliga resultat i linje med studiens syfte och 
problemformulering. Vidare presenteras studiens bidrag, förslag till framtida forskning, 
samhälleliga och etiska aspekter samt kritik till studien.  

 

 

●  Definition av begrepp 

○ Kundföretag ger uttryck för att nyttja bemanningspersonal vilket de även 

ser sig själva göra.  

○ Kundföretag ger inte uttryck för att utnyttja bemanningspersonal även om 

det personaletiskt sker ett utnyttjande av bemanningspersonal.  

○ Kundföretag ger uttryck för att bemanningspersonal ses som en investering 

för framtida rekryteringar.  

○ Kundföretag värdesätter bemanningspersonal som en form av investering 

för de fastanställda. 

○ Kundföretag lägger ingen värdering i att se bemanningspersonal som 

resurs.  

○ Kundföretag ger uttryck för att bemanningspersonal är en tillgång som kan 

användas vid behov.  

○ ”Köp och sälj” beskriver kundföretags syn på affärsavtalet.  

○ ”Slit och släng” skapar förståelse för de ekonomiska krav som kundföretag 

har över sig. 

○ Kundföretag ser sig inte konsumera bemanningspersonal även om detta är 

vad användandet av bemanningspersonal bidrar till.  

Även om kundföretag inte vill associera vissa av dessa begrepp med bemanningspersonal 

så går det inte att undgå att det finns tvetydighet i den information kundföretagen återger. 

På så vis är alla begrepp nödvändiga för att förstå kundföretags ”syn på” 

bemanningspersonal i den organisatoriska kontext de verkar, detta trots att de inte explicit 

behöver uttryckas. Problemet verkar ligga i att nyttjandet har ett ekonomiskt motiv som 

inte matchar ”synen på”. Bemanningspersonal verkar under samma personalpolitiska 

förhållanden men tillskrivs en annan ekonomisk kontextuell agenda, enligt definitionen av 

uttrycken, till skillnad från den fasta personalen. Detta antagande ger diskursiva 



 

68 
 

möjligheter som med hjälp av de tre perspektiven (HRM, Ekonomi, flexibilitet) går att se 

helheten av. Att kundföretagen utnyttjar bemanningspersonalen som den resurs de beskrivs 

vara i teorin, leder till att bemanningspersonalen blir en utsatt grupp i relation till 

affärsavtalets uppbyggnad då det möjliggör konsumtion. 

● Kundföretags ”syn på” bemanningspersonal. 

○ Kundföretags ”syn på” bemanningspersonal är god och personaletiskt 

hälsosam. 

Kundföretagen framhåller att all personal är lika mycket värd och den goda ”synen på” 

bemanningspersonal är något av ett måste för att möjliggöra framtida investeringar.  

Kundföretaget ser bemanningspersonalen som en tillgång på liknande vis som de ser sin 

egen personal som en tillgång. Den humana personalhanteringen flyter samman och skapar 

inga olikheter mellan personalgrupperna. Diskrepansen upplevs uppstå då kundföretag 

väljer att ta in bemanningspersonal för att nyttja men har ett omedvetet utnyttjande syfte 

som övergår till konsumering i konsekvens av en lokal flexicurity, det vill säga flexibilitet 

och säkerhet för fast anställd personal. Utnyttjandet som oreflekterat uppträder på 

kundföretag tar sitt uttryck i att bemanningspersonalen får göra enklare arbeten, för att 

skydda fastanställda från övertid, tryggar fastanställda från varsel och inte behöver 

förflyttas mellan de monotona arbetena i samma utsträckning som de fastanställda. 

Bemanningspersonal konsumeras i den mening då de är skyddsnätet för den fasta 

personalen men inte personaletiskt skyddas själva.  

● Den förändrade personaletiken för bemanningspersonal 
○ Bemanningspersonalens existens möjliggör de fastanställdas nuvarande 

premisser för personaletisk politik.  

Studien fastställer att personaletiken inte är förändrad utan fortfarande bygger på en 

vördnad för människans (personalens) värde genom organisation- och 

verksamhetsprocesser. Det som dock skiljer sig åt är för vilka detta gäller. 

Bemanningspersonalen är arbetsmarknadens upprätthållare av kundföretagens önskvärda 

personalpolitik och skulle därför bildligt kunna sägas konsumeras till förmån för de 

fastanställdas fortsatta trygghet. Kundföretag uppger sig uppleva press på att producera och 

leverera produkter. Detta i samband med upplevda krav på att bibehålla specifika 

utgiftsposter. Bemanningspersonalen blir i denna situation en möjlighet till att iscensätta 

krav men också bibehålla utgiftskostnaderna för personal, bemanningspersonal 

kostnadsförs inte som personal och ordinarie personal kan därför få vara kvar. Detta 
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möjliggörs genom Numerisk flexibilitet där bemanningspersonal är en form av skyddsnät 

för fastanställda. Negativ konsekvens av denna form av lokal flexicurity, uppstår när 

bemanningsföretagen endast ser till sitt behov och inte långsiktigt på 

bemanningspersonalen. Kundföretagen förväntas inte längre ha ett samhällsansvar likt 

tidigare. Fördelar som bemanningsbranschen delger kundföretag och arbetstagare annars 

positionerade långt från arbetsmarknaden, skapar legitimitet och kan vara en orsak till att 

det används för att möjliggöra och upprätthålla önskvärd personaletik i kundföretagen för 

den egna personalen i enighet med flexicurity. Bemanningsbranschens affärsavtal och dess 

uppbyggnad väcker inte samma samhällssociala frågor som det gjorde innan införandet av 

bemanningsbranschen, men branschen får fortsatt arbetsmiljömässig kritik för de 

anställdas situation i organisationskontexten, ett resultat som även rapporterades av 

Arbetsmiljöverket så sent som den 30 maj 2018 (Se. Lägesrapport Regeringsuppdraget 

Tillsyn inom bemanningsbranschen, 2018).  

7.1. Bidrag  
Även om studiens syfte har varit att skapa ökad förståelse för kundföretagens ”syn på” 

bemanningspersonal har detta bidragit till att föreliggande studie skapar en ökad förståelse 

för bemanningspersonalens verklighet i en mer verksamhetsnära kontext. Detta har gjorts 

utifrån ett relativt outtalat perspektiv då det finns lite forskning kring kundföretags ”syn 

på” bemanningspersonal.  

Studien har även bidragit med nya perspektiv till den samhällsdebatt som berör 

bemanningspersonalen och kundföretags hantering av dem. Likväl bidrar studien med 

”stafettpinnar” för framtida studier. 

7.2. Förslag till framtida forskning 

Vi hade gärna sett en fortsatt studie där man går ett steg längre och undrar över 

anställningsformen för bemanningspersonal. Den faktiska frågan som studiens rubrik 

också antyder är vilket skyddsnät bemanningspersonal har och är berättigade till när de 

själva utgör ett. Frågan som väcks är hur många anställningsformer som behövs på 

arbetsmarknaden för att trygga alla aktiva personalgrupper. 

Framtida studier skulle kunna ta vid det faktum att bemanningspersonal bokföringsmässigt 

inte klassificeras som personalkostnader utan som diverse utgifter. Vad innebär detta för 

organisationer och verksamheter långsiktigt och skapar det negativa konsekvenser för 

någon personalgrupp? 
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Vidare skulle fortsatta studier kunna utveckla den begreppsbildning studien presenterar och 

se till vad alternativa vokabulär har för påverkan på hanteringen av en enskild 

personalgrupp. 

7.3. Samhälleliga och etiska aspekter 

Föreliggande studie har tydlig koppling till omdebatterade samhällsfrågor gällande 

företags personaletik, detta med fokus på bemanningspersonal. Studien berör kundföretags 

”syn på” bemanningspersonal vilken både teorier och media framställer som ohuman, 

således blir studiens ämne högst aktuellt att undersöka. Genom att författarna gick utanför 

sin komfortzoon och såg HR-perspektivet ur otraditionella kontexter kunde uppsatsen bidra 

till samhällsdebatten gällande arbetsmarknaden. Studien bidrar med intressanta aspekter på 

kundföretags ”syn på” bemanningspersonal samt ökad förståelse för personaletiken i 

relation till bemanningspersonal. 

7.4. Kritik till studien 
En begränsning för föreliggande studie är omfattningen. Studien har studerat kundföretags 

”syn på” bemanningspersonal, vilket också har varit studiens huvudsakliga syfte, däremot 

är bemanningsbranschen ett stort område som berör många olika parter. Att studien och 

kundföretags ”syn på” bemanningspersonal skulle representera den verklighet som 

bemanningspersonal befinner sig i är därför svår att fastställa då verkligheten kan uppfattas 

olika. Om studiens omfattning i både tid och resurser hade varit större hade möjligtvis även 

andra parter kunnat delta i studien. Trots denna kritik har studien ändock uppnått sitt syfte 

och bör därför anses relevant och trovärdig för kundföretags ”syn på” bemanningspersonal. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Examensarbete 

 

Under våren kommer vi att skriva vår Magisteruppsats (D-uppsats) inom företagsekonomi och 
funderar därför på om just Er organisation skulle vilja hjälpa oss på vägen. 

 

Vi skulle vilja föra ett samtal med er som kundföretag/Facklig part. Syftet med intervjun 
är att skapa en ökad förståelse för hur kundföretag ser på bemanningspersonal. 
Intervjun är öppen och kommer ske som en dialog. Varje intervju tar max 1 timme. 
Intervjuerna spelas in på ert godkännande. Din intervju behandlas anonymt i studien 
på begäran. 

 

Vi föreslår följande datum, valfri tid; 

XX/XX 

  

Vi hoppas att Ni är intresserade och vill delta! 

 

 

Tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Carlsson & Isabella Consoli 

Ledarskap & Verksamhetsutveckling 

Högskolan i Skövde 

  

Kontakt; 

d14linca@student.his.se 

a14isaco@student.his.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
● Presentera vilka vi är 

● Informanterna tillfrågas om inspelningsmöjlighet (För att underlätta transkribering). 

● Berätta varför vi gör intervjun 
”Studien ämnar identifiera begrepp för att kunna förstå kundföretags hantering av bemanningspersonal. 

Vidare har studien till syfte att beskriva den förändrade personaletiken för bemanningspersonal, med hjälp 

av tre teoretiska huvudområden som perspektiv på bemanningspersonal; Flexibilitet, HRM och Ekonomi.” 

 

● Tillvägagångssätt 

○ Informanterna är sedan tidigare informerade om tidsåtgång (Max 60 min). 

○ Informanterna informeras om att deltagandet i intervjun är frivilligt och att hen 

när som helst kan avsluta deltagandet. 

○ Informanterna tillfrågas om anonymitet för individ, bolag (HR). 

○ Informanterna informeras om eventuell framtida kontakt för komplettering av 

intervjun. 

● Inledande frågor (informativa) 

○ Hur stort är företaget/facket? 

○ Hur många anställda finns på företaget / Hur många anställda finns på din 

avdelning? (Inte för facket) 

○ Hur många bemanningsanställd beräknas finnas på företaget? / Beräknas finnas 

på din avdelning? (Inte för facket) 

○ Hur regelbundet ”rings” bemanningspersonal in (Inte för facket). 

○ I vilken utsträckning får bemanningspersonal nyttjas av kundföretagen? 

● Ansvar 

○ Vilket ansvar har du/HR/facket över bemanningspersonalen? 

○ Vilka förväntningar har/brukar kundföretagen/företaget/du på 

bemanningspersonalen? 

○ Hur upplever du som kund stabiliteten i relation till bemanningspersonal? Ber ni 

om samma bemanningspersonal? (Uppmuntrar facket kundföretagen att ta in 

samma personal?) 

○ Skiljer det på fast /inhyrd personal, vem gör vad? krav och kriterier? 

 

● Ekonomi, HRM & Flexibilitet 

○ Av vilken anledning tas bemanningspersonal in? (Ekonomi, flexibilitet) 

■ Ekonomiskt strategisk eller Personal strategisk 
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○ Vilken typ av arbete har bemanningspersonalen i relation till den fasta 

personalen? (HRM) 

○ Hade en fastanställd fått göra samma sak under samma tid (Flexibilitet, HRM) 

○ Hur inkluderas bemanningspersonalen i det löpande personalarbetet? (HRM) 

○ Vad skiljer den ordinarie personalen sig mot bemanningspersonalen? (HRM) 

○ Vilka kompetensåtgärder gör man för fast/inhyrd? /Vilka kompetensåtgärder är 

man skyldig att göra (facket)? 

○ Hur ser du/facket på situationen att det finns en grupp som ej är fastanställda? 

 

● ”Synen på” 

○ Hur tror du att kundföretag ser på bemanningspersonal? 

○ Hur tänker du kring orden kopplat till bemanningspersonal? (Hur är 

tankegången?) 

 

Vilka associationer gör du mellan orden/begreppsparen och bemanningspersonal 

■ Nyttja 

■ Utnyttja 

 

■ Investering 

■ Konsumtion 

 

■ Tillgång 

■ Resurs 

 

■ ”Köp och sälj” 

■ ”Slit och släng” 

 

Avslutningsvis; 

Hur ser Du på den här situationen/utvecklingen med ökad bemanningspersonal? 

 

 

 

 

 


