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Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att jämföra verksamheter som har inhyrd personal från 
bemanningsföretag med de verksamheter som inte har inhyrd personal genom att titta på HR-
arbete, HR-kompetens samt bemanning. Detta för att  se om det finns likheter och skillnader 
mellan dessa verksamheter. I den teoretiska referensramen belyser vi tre områden som är HR-
arbete, HR-kompetens samt bemanning. HR-arbetet handlar om strategier som kan kopplas 
till HR och HR-kompetens som i huvudsak rör området kring kompetens och profession. 
Bemanningsdelen redogör för  lagar och avtal för inhyrd personal samt teorier kring kärna och 
periferi och flexibilitet  i verksamheterna. Teoridelen ligger till grund för uppsatsen och vi tar 
upp dessa områden för att sätta HR-arbete och HR-kompetens i relation till bemanning i 
verksamheterna på ett vetenskapligt förhållningssätt.

För att  undersöka detta har vi valt en kvalitativ ansats med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Ett avsiktligt urval har gjorts och sammanlagt 10 personer som arbetar 
med HR i Värmland ingår i undersökningen. Fem intervjupersoner arbetar inom verksamheter 
där man inte hyr in personal och resterande fem arbetar inom verksamheter där man hyr in 
personal. Etiska aspekter har tagits i beaktande för att få en så hög trovärdighet och 
tillförlitlighet som möjligt. Vi har gjort en komparativ analys där vi kodat intervjutexterna för 
att få fram teman, kategorier och nyckelord i syfte att få fram resultat. 

Resultatet visar att det skiljer sig mellan dessa verksamheter på några punkter. De 
verksamheter som hyr in personal karaktäriseras av att arbeta operativt med HR, de ser 
värdefullt på personlighet då HR ska rekryteras, de tar extern hjälp till HR samt att de har 
behov av flexibilitet. De verksamheter som inte hyr in personal karaktäriseras av att arbeta 
mer strategiskt med HR, formell kompetens anses värdefullt då HR ska rekryteras till 
verksamheten, de tar intern hjälp  samt att de har behov av kontinuitet. En annan intressant 
aspekt som uppkom under analysarbetet är att ett gemensamt mönster finns bland våra 
intervjupersoner. Vi kan se att samtliga verksamheter som undersökts använder sig av stöd till 
HR både i extern och intern form.

Nyckelord: Bemanning - Chefsstöd - Externt  stöd - HR-kompetens - Internt stöd - Rätt 
kompetens - Strategiskt arbete.
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1. Inledning
I detta kapitel förs en inledande presentation av uppsatsens område. Vi ger en kort inblick i 
bemanningsbranschen samt dagens och framtidens HR. Därefter följer uppsatsens 
problempresentation samt syfte och tillhörande frågeställningar. Slutligen ges en disposition.

Enligt Andersson och Wadensjö (2004:4ff) har bemanningsbranschens framväxt under de 
senaste åren gjort att arbetsgivare hyr in personal i större utsträckning än tidigare. 
Bemanningsbranschen godkändes 1992 på arbetsmarknaden. Detta beror på enligt Bergström 
m.fl (2007:54f) att monopolet från arbetsförmedlingen avskaffades och bemanningsbranschen 
slöt sig till fackförbund. Vidare menar Andersson och Wadensjö (2004:4ff) att  en ökning 
skedde under en sexårsperiod, 1994 var 5000 personer sysselsatta i bemanningsbranschen och 
steg sedan till 42 000 personer. Under denna sexårsperiod, minskade även arbetslösheten med 
sex procent. I en artikel från DN (2013) framkommer det att bemanningsbranschen påverkas 
av konjunkturen på marknaden och det är därför svårt att  säga hur bemanningsbranschens 
framtid kommer se ut. Något mer än hälften tror att  efterfrågan på bemanningsföretagens 
tjänster kommer att vara densamma, medan andra är ovissa om branschen kommer till att 
växa eller att en minskning kommer ske.

Bemanningsbranschen utgörs av olika tjänster, det ena är bemanning där inkluderas 
personaluthyrning. Bemanningsföretag erbjuder även personalentreprenad då man hyr ut 
personal till en hel avdelning. Bemanningsföretag har en funktion där man förmedlar jobb, 
coachar till jobb och tillhandahåller administrativa och strategiska planer för kundföretag. Om 
kundföretag drabbas av omställningar kan bemanningsföretag även hjälpa till. Rekrytering är 
en annan tjänst  som erbjuds kundföretagen, då hela eller delar av rekryteringen sköts av 
bemanningsföretaget (Johnson 2010:16).

Karlsson (2013) som är arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, informerar om att 
nästan hälften i deras undersökning nämner att det är svårt att hitta rätt kompetens, vilket 
bland annat har lett  till att var femte rekryteringsförsök misslyckas. Detta för att man 
eftersöker kompetens som är svår att få tag i. Arbetskraften finns, men de sökande har inte rätt 
utbildning, eller ett ännu vanligare problem är, att sökande har för lite yrkeserfarenhet. 

Schødt (2012:10) förklarar Human Resources som relationer mellan och ledning av mänskliga 
resurser och förkortas HR. Även Granberg (2003:17f) menar att personalarbete har många 
olika benämningar men arbetsuppgifterna är liknande och handlar om personalfrågor. Vi har i 
denna uppsats valt  att  använda oss av HR-begreppet synonymt med Schødt (2012) och 
Granbergs (2003) resonemang. När vi exempelvis nämner HR-personer menar vi personer 
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som arbetar med HR-frågor, det  vill säga personalarbete som vi benämner HR-arbete. När vi 
talar om HR-strategi menar vi strategier som utformas inom personalområdet. Vidare menar 
vi att  en HR-chef är en personalchef och HR-kompetens innefattar den kompetens som de 
personer har, som arbetar med personal. 

Dalsvall och Lindström (2013) diskuterar faktorer som är viktiga för framtidens HR. De talar 
bland annat om att HR ska bli mer mobilt och arbeta mer ute i verksamheterna, till exempel 
genom att ha möten på arbetsplatsen. Genom ”invärldspaning” kan HR bättre förstå 
kärnverksamheten och marknaden. Vidare menar Dalsvall och Lindström (2013) att allt fler 
medarbetare är inhyrda vilket ställer högre krav på HR. Lindeberg och Månson (2006:26) 
menar att HR använder sig av externa konsulter i allt högre grad. Dessutom menar Lindeberg 
och Månson (2006) att HR ses allt mindre som en administrativ funktion och går mer mot en 
strategisk funktion.

Det Dalsvall och Lindström (2013) diskuterar för oss in på ämnet HR-kompetens som Gareca, 
Isherwood och Linley (2011) för resonemang kring att HR-personer får allt  svårare att 
rekrytera personer. HR ska dessutom tillämpa organisationens mål i kvalifikationerna. 
Berglund (2002:81) menar att HR ska ha ett  mer strategiskt  fokus än en administrativ funktion 
för att  förstärka HR-kompetensen, vilket  vi kopplar till Schødt (2012) som menar att 
verksamheter som har ett mer utvecklat HR-arbete har en större strategisk funktion. 

1.1 Problempresentation
Efter en litteraturgenomgång av teorier kring HR som Berglund (2002), Granberg (2003, 
2011) samt Schødt (2012) diskuterar, fick vi intresse av att studera HR och kompetens. Vi 
hade även kontakt med bemanningsbranschen, genom denna kontakt utvecklades tankar kring 
ämnet. Frågan som väcktes och ligger till grund för vårt antagande är; Ses bemanningsföretag 
som ett komplement till HR inom verksamheter? Vi tror att inom de verksamheter som 
använder sig av bemanningsföretag finns det mindre tillgång till HR-kompetens i jämförelse 
med de verksamheter som inte hyr in personal. Anledningen till att vi tror detta är på grund av 
att  bemanningsbranschen arbetar  med HR och därför kan HR-personerna i verksamheter 
avlastas genom att ha inhyrd personal. Val av uppsatsämne beror främst på att 
bemanningsbranschen har utvecklats under en kort period och är ett aktuellt ämne, som vi tror 
berör HR.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att jämföra verksamheter som använder sig av inhyrd personal med 
verksamheter som inte hyr in personal samt titta på likheter och skillnader. Detta för att kunna 
sätta HR i relation till verksamheternas bemanning samt se om detta berör HR-arbetet.  
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Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:

o Hur arbetar man med HR-strategier inom de olika verksamheterna? 

o Hur upplever HR-personerna sin funktion inom de olika verksamheterna?

o Hur ser man på inhyrd personal inom de olika verksamheterna? 

1.3 Disposition
I det inledande kapitlet  ges en introduktion till uppsatsens ämne samt problempresentation, 
syfte och frågeställningar. I nästa kapitel presenteras det teoretiska materialet som är relevant 
för uppsatsen. I kapitel tre beskrivs hur vi gått tillväga med uppsatsen samt presentation av 
intervjupersonerna. Kapitel fyra är en analys av det empiriska materialet och koppling till 
teori. I det avslutande kapitlet redogörs uppsatsens slutsatser och diskussion samt förslag på 
vidare forskning.
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2. Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen tar vi upp hur strategier utformas och vad en HR-strategi är 
för något. Vi kommer även att belysa det strategiska och operativa personalarbetet. Vidare 
redogör vi för området HR-kompetens och går djupare in på begreppen kompetens och 
profession samt dess tillämpning på HR. I samband med detta diskuteras HR-certifiering samt 
hur HR marknadsför sig. Anledningen till detta är för att sedan sätta HR i relation till 
bemanning. Slutligen beskrivs bemanningsföretagens inverkan på marknaden och 
kundföretagens behov av flexibilitet. Kärna och periferi är även något som tas upp. Detta i 
syfte för att skapa en förståelse kring varför bemanningsföretag efterfrågas och hur det 
indirekt påverkar verksamheters sätt att arbeta.

2.1 Strategier
Genom den ökade konkurrensen på marknaden har strategier blivit allt  mer viktigt ur ett 
ledningsperspektiv. Den rådande konkurrensen leder till att strategier krävs för att skapa 
förnyelse (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2006:264). Att  skapa en strategi kräver planering. 
Det krävs att man gör en analys på hur det ser ut i dagsläget, för att sedan kunna identifiera 
vilket mål man vill nå. Man måste titta på hur framtiden ser ut och utforma åtgärder av 
intresse som ligger i linje med de mål som finns i verksamheten. I processen med att  utforma 
en strategi innebär det också att man tar fram en viss tidsplan, då strategin ska vara 
genomförd. Under processens gång kan man omformulera de mål och visioner som ingick i 
strategin till en början. När strategin är utförd börjar arbetet med att  analysera vad strategin 
inneburit och vilket  resultat det gett. Förr hade man fokus på planering men idag arbetar man 
mer strategiskt med fokus på affärsidé eftersom konjunkturen svänger. Strategierna innebär att 
man tittar på de behov som finns för förändring (Granberg 2011:149f).

2.1.1 HR-strategi
Strategier utformas för att  skapa förändring och HR-strategier används för att företagets mål 
ska uppnås. Detta genom att titta på vilka administrativa resurser som krävs för att kunna se 
behovet av förändring i verksamheten, som ska leda till förbättring genom en strategi 
(Granberg 2011:151). I likhet med Granberg (2011) menar Schødt (2012) att HR-strategier 
ska vara ett stöd till den strategi och mål som företaget har. Det är viktigt att HR-strategin har 
en koppling till verksamhetens vision (Schødt 2012:227). Organisationsstrategier ska följa 
upp vilka kompetenser som finns inom företaget och se på faktorer som kan förstärka deras 
konkurrenskraftighet. Man har finansiella och affärsmässiga strategier på ena sidan och HR-
policys på andra sidan (Baron och Kreps 1999:20f). Att utforma en HR-strategi utgår 
inledningsvis med hur arbetet är organiserat, vilka kulturer som präglar organisationen, vilka 
mål organisationen har, samt vilka anställningar kommer behövas i framtiden. Med dessa 
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punkter att utgå från utformar man en HR-strategi som ligger i linje med de affärsmässiga 
målen (Baron och Kreps 1999:506). Även Granberg (2011:150) menar att en HR-strategi kan 
omfatta olika områden, som går i linje med den affärsidé och mål som finns. HR-strategin 
syftar till att bidra med förbättringar som stämmer överens med de övergripande målen. 
Vidare menar Baron och Kreps (1999:206) att HR-strategier utformas efter hur man vill att 
arbetet ska organiseras och vilken kultur verksamheten präglas av. En annan viktig aspekt att 
tänka på är vilka kompetenser som finns inom företaget och vilka som kan tänkas behövas i 
framtiden. Dessa aspekter ska också anpassas till organisationens mål dock är det svårt att 
utforma en strategi och veta dess resultat. 

2.2 HR-arbetet
I Kuliks (2008) studie visas det att HR har gått från en roll ”mittimellan” till en strategisk roll, 
detta för att organisationer decentraliserats. Ansvar har delegerats ut på linjechefer och detta 
har stärkt HR i organisationerna, eftersom det  skapat möjlighet att arbeta mer strategiskt. 
Whitener (1997) menar att HR som arbetar strategiskt fungerar som ett organisatoriskt stöd 
till medarbetare. Det är betydelsefullt att HR kommunicerar stöd och engagemang till 
medarbetarna. Strategiskt HR-arbete leder till att medarbetare stödjer organisationen med sitt 
egna engagemang och stöd. Organisationer gynnas av ett sådant tankesätt, eftersom det skapar 
förtroende inom organisationen. Ökat förtroende har en positiv inverkan på de organisatoriska 
resultaten, produktiviteten och därmed lönsamheten.

Schødt (2012:78f) diskuterar HR-arbetet och de olika nivåer som finns, detta illustras i HR-
byggnaden i figur 1. Schødt (2012:78f) menar att den administrativa bottenvåningen måste 
finnas i alla verksamheter, men att HR-arbetets organisering kan se annorlunda ut. Beroende 
på verksamhetens uppbyggnad, har HR-arbetet utvecklats olika. Man ser att ett väl utvecklat 
HR-arbete är att ha en strategisk HR-ledning (3:e våningen) som har överblick över hela HR-
området. Om en våning skulle saknas i byggnaden skulle HR-arbetet fortfarande vara 
funktionsdugligt. På samma sätt kan verksamheter som inte har så höga byggnader också vara 
funktionsdugliga då det mest behövliga HR-uppgifterna genomförs. Vissa verksamheter väljer 
också att outsourca, det vill säga att man lägger ut arbetsuppgifter på entreprenad, vissa delar i 
HR-byggnaden. Till exempel kan verksamheter outsourca delar som löneadministration, 
rekrytering med mera. Våningarna kan även överlappas av varandra vad gäller titlarna inom 
HR. Till exempel kan en person arbeta på våning 2 där arbetsuppgifter som att stötta chefer 
kombineras med våning 1 där arbetet med rekrytering sker.
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Figur 1. – HR-byggnaden, Schødt (2012:78)

2.3 Kompetens
Nu ska vi gå in på begreppen kompetens och profession och koppla detta till HR, för att  sedan 
diskutera hur HR bör marknadsföra sig och sitt kunnande. Detta för att sedan kunna studera 
HR. 

Begreppet kompetens är traditionellt  uttryckt som kunskaper och färdigheter. Spannet inom 
kompetensbegreppet har använts och används än idag med en bred innebörd. En djupare 
diskussion har saknats kring begreppet, utan kompetens har använts med en självklar 
betydelse (Illeris 2013:19). Nedan diskuteras Illeris (2013), Becker, Huselid och Ulrich 
(2001), Lindelöw (2008) samt Keens (2006) syn på begreppet kompetens.

Illeris (2013:37) menar att  kompetens är det som människor kan, vad de kan göra och hur de 
kan agera i olika situationer genom deras förmåga eller kapacitet. Becker m.fl (2001) menar 
att  begreppet kompetens innehåller individens kunskap, skicklighet, förmågor eller personliga 
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egenskaper som direkt inverkar i personens arbetsprestation. Lindelöw (2008:51) menar att 
kompetens bygger på intelligens och personlighet som är underliggande hos personer. 
Kompetensen visas genom färdigheter och förhållningssätt. Färdigheter kan handla om 
förmågan att utföra olika typer av uppgifter medan förhållningssättet handlar om ett 
komplement till färdigheterna som bygger på personligheten och visas genom hur personen 
beter sig och reagerar i olika situationer. 

Enligt Keen (2006:3ff) är kompetens en förmåga att klara av en situation och handla efter det 
samt att kunna se framåt och förutse vad framtiden kan komma att kräva. Kompetens 
innehåller färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar. Allt detta ska kunna 
samordnas för att skapa kraft och energi. En kompetent person har en överensstämmelse 
mellan situationens krav och individens egna förmågor. Detta bygger på den latinska termen 
”competentia” som betyder överensstämmelse.

Med dessa olika begreppsförklaringar kring kompetens tolkar vi begreppet i enlighet med 
framförallt  Keen (2006). Eftersom författarnas tolkningar är snarlika väljer vi att använda 
begreppet kompetens i enlighet med Keen (2006) då vi anser att definitionen täcker det mesta  
inom kompetensbegreppet.

2.3.1 HR-kompetens
Becker m.fl (2001:156f) lyfter fram en aspekt kring hur HR-personer får uppmärksamhet i 
yrket. HR-personer behöver veta mycket mer om organisationen än vad cheferna behöver veta 
om HR. Det genomfördes en stor studie under 90-talet som gav ett intressant resultat gällande 
statusen för HR-personer. Fyra kompetenser identifierades i studien där var både linjechefer, 
konsulter, HR-personal med akademisk utbildning och HR-chefer med för att  ge sin syn på 
HR-arbete. Ur linjechefernas perspektiv arbetar HR med administrativa uppgifter och har 
goda datorkunskaper. HR-personalens perspektiv baseras på att de har en bred kunskap  om 
HR och en tydlig vision om HR. För konsulterna fungerar HR som en funktion som kan 
förutse effekter av förändringar inom en organisation. Ur HR-chefernas perspektiv har HR  
formell utbildning och förmåga att påverka samt ett inflytande över linjecheferna. Denna 
studie visar på att det finns mångsidiga uppfattningar om HR och dess kompetens.

Garcea m.fl (2011) menar att HR-personer under de senaste åren har ägnat mer tid åt att hitta 
talanger och toppkandidater. Vid rekrytering ska HR utgå från organisationens mål och 
tillämpa det i kvalifikationerna. Förutom den formella kompetensen vävs även emotionell 
kompetens in, för att hitta den mest lämpade kandidaten. Problematiken är ökade krav på 
kandidater och att hitta en person som uppfyller dessa krav, är nästintill en omöjlighet. Garcea 
m.fl (2011) menar att det är bättre att bedöma kandidatens styrka istället för kompetens i syfte 
att  få en bättre helhetsbild i rekryteringen. Det har visat sig positivt att låta kandidaterna prova 
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på sin yrkesroll och visa sina färdigheter när man ska rekrytera   medarbetare. Dessutom får 
även kandidaterna en större förståelse för vad de ska göra. Istället för att  bedöma kandidater 
på det traditionella sättet med kompetens i fokus och genomföra bland annat intelligenstester, 
är denna nya metod fördelaktig. Garcea m.fl (2011) ser detta som en naturlig utveckling, 
medan andra författare inom området ser det som en revolution.

Enligt Markus, Cooper-Thomas och Allpress (2005) är begreppet kompetens populärt, men 
vanligtvis missbrukas begreppet. Inom organisationer finns det ett behov av produktivitet och 
kompetensutveckling hos medarbetare. Problemet som Markus m.fl (2005) finner är att det 
anses viktigare att medarbetares värderingar ligger i linje med organisationens tankar. Detta 
anses vara viktigare än den formella kompetensen. På grund av att det finns enkla modeller 
kring kompetens gör det  att den nuvarande inställningen till kompetens blir förvirrat. Genom 
att skapa möjligheter för chefer att identifiera och dra nytta av medarbetarnas skillnader som 
byggs på trovärdighet, förmåga och engagemang är av betydelse. Markus m.fl (2005) föreslår 
därför att kompetens för att förstå kompetens är nödvändigt. För att skapa en förståelse för 
vilka variabler som påverkar medarbetare, arbetslag och organisation, måste en modell baserat 
på forskning skapas för att  stödja HR-arbetet. Även Lindelöw (2008:52f) menar att det är 
viktigt att  alla inom en organisation har samma tanke och definition av begreppet kompetens 
innan det används. Om medarbetare inom en organisation inte arbetar utifrån gemensamma 
definitioner skapas också en otydlighet.

2.4 Profession
Med professionalisering menar Nationalencyklopedin (2013a) den ”process som leder till att 
en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en 
profession” (Nationalencyklopedin 2013a). Med profession menar Nationalencyklopedin 
(2013b) ”i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta 
snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta 
universitetsbaserad” (Nationalencyklopedin 2013b).

Enligt Abrahamsson (1986:19f) finns det tre kriterier för att en yrkesutövning ska vara 
professionell. Dessa kriterier är teori, etiska normer och kåranda. Teori innebär att den 
professionella arbetstagaren hanterar en väl utvecklad teori som ligger till grund för arbetet, 
detta kan vara formell utbildning. Yrket präglas av etiska normer som medlemmarna inom 
professionen följer, detta kan till exempel vara en speciell samvaro med klienter, en särskild 
attityd till kollegor samt hur medlemmarna ska klä sig. Sist är kårandan viktig för att 
yrkesutövningen ska kunna benämnas som professionell. Kårandan i Abrahamssons (1986) 
resonemang handlar om att ansluta sig till varandra genom teori och etiska normer. Då skapas 
en likhet gällande tankesätt, värderingar och inställningar. Kåranda kan ske genom 
medlemskap  i olika föreningar men kårandan kan även ske genom att medlemmarna har 
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samma utbildning. Nationalencyklopedin (2013c) menar att kår är: ”(organisation för) grupp 
av personer med samma sysselsättning eller gemensamma intressen”.

Enligt Granberg (2011:93f) är formell behörighet en viktig aspekt att ta med i detta 
sammanhang, när man talar om profession i yrket. De personer som vill se sig professionella i 
yrket, vill ofta ha något specifikt att ha behörighet över. Yrkesroller som har en formell 
behörighet i sitt yrke kan exempelvis vara piloter, apotekare, läkare med mera. En 
problematik för HR-personer är att yrkesrollen inte är professionell, och HR-personer ska 
därför inte heller benämnas som professionella utan istället som specialister eller experter. 
Eftersom HR är en stödfunktion till andra delar i en organisation, saknas därmed också 
profession för yrkesgruppen. Däremot ska man inte glömma bort att  HR-personer kan vara 
mycket kunniga, engagerade, kompetenta och användbara trots att de saknar en profession.

Hellberg (1986:24f) menar att det finns två olika typer av professioner och att dessa har olika 
sätt att organisera sig på arbetsmarknaden. De två typerna kallas T-professioner och L-
professioner. T-professioner innebär att  personerna inom denna profession har utbildningar på 
olika nivåer, allt från gymnasie- till högskolenivå vilket leder till att  T-professionerna arbetar 
med varierande arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. T-professionerna skapar profession 
genom medlemskap, titlar och liknande. Exempel på yrken inom T-professionerna är HR, 
ekonomer, lärare med mera. L-professioner har däremot en utbildning på högskolenivå som 
ger en statlig legitimering. Exempel på legitimering kan vara läkarlegitimation, 
sjuksköterskelegitimation och så vidare. Att  ha en legitimering skapar en profession för L-
professionerna. På grund av de olika sätten att utöva sin profession, skapar det också olika 
former av rörlighet. L-professionerna har ett monopol på sina arbetsuppgifter och har därför 
en stark profession i yrket. T-professionens kunskaper är å andra sidan mer spridd på olika 
nivåer i arbetslivet  och det ställer även högre krav och de har en större arbetsbörda eftersom 
de måste konkurrera om kunder och klienter för att upprätthålla sin T-profession.

2.4.1 Kritik mot profession
Westerlund (1986:15) lyfter fram kritik mot profession. Eftersom professioner skapar 
monopol på arbetsmarknaden riskeras också segmentering uppstå. Det blir svårare för 
arbetstagare att röra sig mellan olika arbetsuppgifter och även personlig utveckling hindras. 
Att ha självstyrande arbetsgrupper och lagarbete är en annan faktor som kan hindras, då dessa 
grupper ställer krav på medlemmarnas yrkesteori och etik. Dessutom kan en generell 
inkompetensförklaring ske om någon i professionen agerar oprofessionellt, det vill säga att 
om professionen missbrukas mister allmänheten förtroende gentemot yrkeskategorin. 
Utbildningspolitik kan vara ett sätt att undvika professionerna inom olika yrken hindras i sin 
rörlighet på arbetsmarknaden. Genom att utbilda personer i syfte att skapa horisontell 
rörlighet kan man ha en bredd i utbildningen, för att täcka fler områden. Att utbilda personer i 
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syfte att skapa vertikal rörlighet kan man ha utbildningar som är påbyggnadsbara. Denna 
utbildningspolitik kan användas för att  motverka att den professionella yrkesutövningen blir 
fastlåst i en specifik kategori och istället vidgar sin rörlighet med kunskap som kan ge olika 
typer av arbetsuppgifter.

2.4.2 HR-personers profession
För att implementera HR till profession ställer vi Abrahamsson (1986) och Granberg (2011) 
mot Hellberg (1986) och finner en intressant aspekt. Då Abrahamsson (1986) menar att det 
krävs tre faktorer för att ett yrke ska vara en profession och Granberg (2011) menar att  den 
formella behörigheten är viktig, talar de om vad som krävs för att ett  yrke ska vara 
professionellt. Hellberg (1986) å sin sida talar istället om att det finns olika typer av 
professioner och diskuterar kring L-professioner och T-professioner som olika grupper. 
Hellbergs (1986) resonemang ligger inte i linje med Abrahamsson (1986) och Granberg 
(2011) som diskuterar om vad som krävs för att uppnå en profession, utan Hellberg (1986) 
grupperar istället två olika grupper där dessa två professioner formar sig. Sammantaget ser vi 
att  HR inte är en profession enligt Abrahamsson (1986) och Granberg (2011). Däremot är HR 
en T-profession enligt Hellbergs (1986) resonemang. Vi kommer nu att föra detta resonemang 
vidare och diskutera om HR-certifiering kan vara ett medel för att uppnå en profession.  

Enligt Wiley  (1992:170) skulle professionalisering av HR kunna ge uttryck genom 
certifiering. Att certifiera HR skapar en personlig tillfredsställelse hos HR-personer och ger 
dem även erkännande samt förtroende i yrket. En certifiering skulle dessutom stärka HR-
personers kunskap  inom organisationer. Då organisationer efterfrågar kompetens, är 
certifiering ett bra tillvägagångssätt för att tydligt kontrollera att personen kan utföra HR-
arbete och utforma HR-program i syfte att uppnå organisationens mål. Lengnick-Hall & 
Aguinis (2012:246) studerar möjligheten att  förstärka HR-arbetet i organisationer med hjälp 
av en certifiering för HR-personer. De vill lyfta HR-personer från en administrativ funktion 
till en central roll inom organisationer där HR-personal istället  ska stödja processer och hjälpa 
till att skapa konkurrensfördelar. Potentialen att skapa en certifiering är relativt begränsad då 
effekterna inte skulle vara tillräckliga för att förändra synen om HR. Dock anser Lengnick-
Hall & Aguinis (2012) att  det är en viktig aspekt att forska vidare på, eftersom denna studie 
har visat påverkan både på individ- och organisationsnivå. På individnivå har de enskilda 
resultaten förbättrats och på organisationsnivå har det inverkat positivt på HR-avdelningarnas 
rykte och effektivitet.

2.4.4 HR-chefers profession
Granberg (2011:85) menar att det är viktigt att HR-chefer ingår i ledningsgrupper för att HR-
arbetet ska fungera inom organisationer. Av HR-chefen krävs givetvis kunskap inom HR men 
för att  kunna göra bra uppgörelser i förhandlings- och avtalsarbete (med till exempel facket) 
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krävs det att  HR-chefen är väl insatt  i organisationens policy samt de strategiska planerna. 
Om HR-chefen ska kunna ha en möjlighet att  vara väl insatt i organisationens strategiska 
arbete, måste han eller hon vara med i ledningsgruppen för att tillhandahålla information om 
dessa frågor. Lindeberg och Månson (2006) menar i likhet med Granberg (2011) att den 
strategiska HR-funktionen förstärks om HR-chefen är med i ledningsgruppen.

Det  mesta tyder på att  HR-funktionens strategiska roll i organisationerna stärks. 
Allt fler personalchefer tar plats i ledningsgrupperna och fler involveras tidigt i 
utvecklingen av övergripande strategier och planer för verksamheten. Det finns 
dock fortfarande en utvecklingspotential här. (Lindeberg och Månson 2006:26).

Även Caldwell (2010:40) menar att HR-chefer ska ha möjlighet till strategiskt inflytande i 
beslut inom organisationen krävs det att han eller hon är med i ledningsgruppen. De HR-
chefer som är med i ledningsgruppen anser att det finns ett flertal fördelar som är nödvändiga, 
det skapar en större delaktighet och inflytande i processer. Detta leder även till att VD får 
bättre uppfattning om HR och mer kännedom av HR-arbetets resultat. HR-cheferna anser 
också att HR-strategin och affärsstrategin får en bättre sammankoppling. Tillskillnad från 
Granberg (2011:85) samt Lindeberg och Månson (2006) poängterar Caldwell (2010:60) att 
det egentligen inte behöver vara nödvändigt för HR-chefer att sitta med i ledningsgrupper för 
att  kunna driva ett strategiskt arbete och fatta beslut, men att  HR-chefer upplever deltagandet i 
ledningsgruppen som nödvändig. Resultatet i Caldwells (2010) studie är baserade på HR-
chefers personliga uppfattningar och det  finns därför inga direkta bevis att  det påverkar 
organisationers resultat eller effektivitet. Dock är det ändå en viktig aspekt enligt Caldwell 
(2010) att HR-chefen är med i ledningsgruppen eftersom det är starkt betydande för HR-
chefers upplevelse av deras yrkesstatus, inflytande och strategiska funktion.

2.5 Komplexiteten för HR-personer
Enligt Berglund (2002:104) försöker HR-personer att  utveckla en profession av deras yrke 
genom att poängtera att  deras kompetens är unik, betydelsefull och användbar för 
organisationernas långsiktiga framgång och överlevnad. Komplexiteten med detta är att HR-
personer betonar att de är unika men markerar samtidigt att de har mycket gemensamt med 
andra yrken, som till exempel ekonomer och jurister. Istället för att peka på brister bland 
andra yrken lyfter HR-personer istället fram deras kompletterande kompetensen. HR som 
yrkesgrupp påstås vara sluten, inåtvänd och enbart lojala till kollegor.  

Eftersom HR har stark kollegial sammanhållning och bristande lojalitet  till organisationer 
talar man inte om profession om yrket. Kritiker menar redan att HR ses som en profession, 
med tanke på att HR-personer bland annat har en stark kollegial sammanhållning, trots detta 
förkastas professionsidén (Berglund 2002:105). Löfgren-Martinsson (2008:183) menar att 
arbetet med att göra HR professionellt  pågår för fullt. Fackliga föreningar, studentföreningar 
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och intresseföreningar inom HR arbetar för att skapa ett väldefinierat yrkesområde, i syfte att 
öka statusen för området inom organisationer. Ökade krav finns på att  innehållet i utbildningar 
ska överensstämma bättre med arbetslivet. 

Kritiker ifrågasätter även om HR är den mest lämpade att arbeta strategiskt  med 
personalfrågor i ledningsgruppen och menar även att det  finns brister inom HR gällande 
erfarenhet och kunskap. Kritikerna menar också att det finns ett glapp mellan yrkesgruppens 
vilja och engagemang i relation till verkligheten (Berglund 2002:186). HR måste förklara och 
argumentera för sin kunskap och på vilket sätt  den är relevant. HR kan inte göra sitt arbete 
synligt genom en profession, som är möjligt för andra yrkesgrupper (till exempel som en 
läkare kan skriva ut medicin åt patienter), utan det krävs av HR att  de marknadsför sig själva. 
Detta yttrar sig ofta att  HR använder företagsekonomiska begrepp och att de ständigt 
poängterar likheterna mellan den beteendevetenskapliga kunskapen och den ekonomiska 
kunskapen samt hur dessa områden kompletterar varandra (Berglund 2002:187). Lindeberg 
och Månson (2006) menar att utmaningen för HR är att kunna förklara värdet av HR.

I många verksamheter verkar det  finnas en dålig koppling mellan HR-strategi 
och affärsstrategi/verksamhetsstrategi. HR’s bidrag till affären och till 
värdeskapande i organisationen kan då bli ifrågasatt. Utmaningen för HR-
funktionen blir att kunna visa hur man bidrar till att  uppnå organisationens mål 
och värdeskapandet i organisationen. (Lindeberg och Månson 2006:26).

Även Lindeberg och Månson (2006) menar i likhet med Berglund (2002) att det är viktigt  för 
HR att kunna visa hur de kan medverka till ett värdeskapande, annars riskerar HR att bli 
betvivlat och ifrågasatt. Vidare menar Berglund (2002:189) att HR-personer ofta saknar 
praktisk erfarenhet och ekonomisk kunskap, för att kunna marknadsföra sig måste de bli 
bättre på dessa områden. Berglund (2002:198) poängterar dock att den ekonomiska 
kunskapen inte enbart gäller kunskapen att  hantera och förmågan att kunna sätta siffror på allt, 
utan det  är även viktigt med ekonomisk kunskap  för att kunna kommunicera i ekonomiska 
termer. Vidare diskuterar Berglund (2002:209) kring en undersökning som handlar om saker 
som HR-personer själva anser att  de bör bli bättre på. Uppfattningen av en otillräcklighet i 
den egna yrkesrollen är central. Framförallt vill HR-personer bli bättre på att  marknadsföra 
sig själva och öka sin kommunikation ut  i verksamheten för att kunna skapa en större 
tydlighet över den kunskap som de har. 

2.6 Bemanning
Det finns olika faktorer som är avgörande för att det ska finnas en marknad för 
bemanningsföretag. En faktor är att olika typer av anställningar kan förenas med varandra och 
resultera i en heltidstjänst. En annan faktor som påverkar är kostnaden för att rekrytera och 
anställa personal. Kostnader för annonsering och rekryteringsprocessen kan bli olönsam vid 
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en kortare anställning. Bemanningsföretag betalar stora delar av kostnaden för rekrytering, 
vilket är förmånligt för kundföretaget som anlitar ett  bemanningsföretag. En annan fördel med 
bemanningsföretag är att de har större möjligheter att  hitta rätt kompetens och de är mer 
tidseffektiva (Andersson och Wadensjö 2004:8ff). Anledningen till att bemanningsbranschen 
växt så fort är att många organisationer väljer att  endast  bedriva sin kärnverksamhet och 
använder extern hjälp. En annan anledning är att organisationer väljer att skära ner på 
tillsvidareanställningar. Eftersom det ställs krav på flexibilitet, när konkurrensen på 
marknaden ökar vill man ha personal som istället har tidsbegränsade anställningar. Lagen om 
anställningsskydd är en bidragande orsak till att bemanningsbranschen växt, då organisationer 
ser risker med lagar kring tillsvidareanställningar. Lagen (1982:80) om anställningsskydd 
reglerar bland annat uppsägningstider för tillsvidareanställda och det minskar möjligheten till 
flexibilitet för arbetsgivaren. Lagar och avtal är av intresse för både arbetsgivare och 
arbetstagare, detta gör det mer komplicerat och man anlitar den kompetensen i 
bemanningsbranschen (Johnson 2010:87).

2.6.1 Användningen av bemanningsföretag
Eftersom bemanningsbranschen ökat de senaste åren, är frågan om företagen eftersträvar att 
vara mer flexibla idag eller inte (Bergström, Håkansson, Isidorsson och Walter 2007:14).

Den vanligaste förklaringen, som också hävdas av bemanningsbranschens 
företrädare (se t ex CIETT,2000), hör samman med vad man anser vara 
bemanningsbranschens funktion på arbetsmarknaden; att  bemanningsbranschen 
tillfredsställer arbetsgivarnas behov av flexibilitet (Bergström m.fl 2007:14).

I Bergströms m.fl (2007) studie tittade man på orsaker till varför man väljer att hyra in 
personal. Den vanligaste orsaken är att man vill skapa stabilitet och menar att man 
kontinuerligt vill ha lika många anställda, för att  kunna ha det använder de sig av inhyrd 
personal från bemanningsföretag. En annan aspekt som är avgörande för att använda sig av 
inhyrd personal är behovet av flexibilitet hos företagen. Genom flexibilitet kan företagen 
variera antalet anställda efter behov eller komplettera med saknad kompetens. Den tredje 
orsaken till av att hyra in personal är för att man vill ha en buffert, detta skapar en flexibilitet. 
Personalbufferten blir möjligt för företagen då bemanningsföretagen skapar utrymme för 
detta. Den sista orsaken som anges för att använda sig av bemanningsföretag är att man har 
svårt att hitta rätt  kompetens till företaget och hoppas att bemanningsföretagen har den 
kompetensen.  De vanligaste orsakerna till att man väljer att hyra in personal är på grund av 
att  företagen känner ett behov av flexibilitet i bemanningen som skapar en stabilitet i 
verksamheten (Bergström m.fl 2007:123f).
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2.6.2 Rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare respektive arbetstagare
Arbetstagare regleras av uthyrningslagen, lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare som 
började gälla 1 januari 2013. Lagen reglerar de arbetstagare som har en anställning hos ett 
bemanningsföretag avtalet måste även ligga i linje med och får inte strida mot 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG. Det undantag som lagen har, innebär att 
man kan avtala bort bemanningsföretagets skyldighet att ge arbetstagaren samma 
anställningsvillkor som arbetstagaren skulle ha haft om denne var anställd hos kundföretaget. 
De skyldigheter som bemanningsföretaget har genom denna lag är att de inte får förhindra 
arbetstagaren att börja en anställning hos kundföretaget. Bemanningsföretaget får inte heller 
ta emot någon slags ersättning från arbetstagaren i frågor gällande arbetstagarens anställning 
hos kundföretaget eller för att få en specifik plats hos ett kundföretag. Kundföretagens 
skyldigheter är att ge arbetstagaren som är anställd på bemanningsföretaget samma förmåner 
som de andra anställda på företaget. Om det  finns skäl som motverkar detta kan man göra 
undantag. En annan skyldighet som kundföretaget har gentemot arbetstagarna är att man ska 
delge om det finns lediga tjänster att tillgå hos kundföretaget.

Ett kollektivavtal har slutits mellan bemanningsföretagen och samtliga LO förbund. Avtalet 
gäller för bemanningsföretag som är anslutna till bemanningsföretagen. Arbetstagare som är 
anställda hos ett  bemanningsföretag lyder också under detta kollektivavtal. Angående 
tidsbegränsade anställningar får avtalet inte gälla mer än sex månader, men ett tidsbegränsat 
avtal kan gälla upp till 12 månader, om den lokala arbetstagarorganisationen godkänner det. 
Arbetstagare har möjlighet att  ha en visstidsanställning som gäller flera korta anställningar, 
dock gäller detta de arbetstagare som redan har en annan sysselsättning. Anställningen kan 
avslutas och har en uppsägningstid på 14 dagar. Arbetsgivaren är enligt mom.5 skyldig att 
informera om kundföretagets anställning, arbets- och arbetsmiljöförhållanden till 
arbetstagaren. Lönen regleras av bemanningsföretaget och personlig lön tillämpas 
(Bemanningsföretagen 2013).

2.6.3 Bemanningsbranschens legitimitet
Från att ha varit en illegal bransch har bemanningsbranschen skapat legitimitet genom att 
sluta sig till fackförbund och använda sig av kollektivavtal. Genom att  monopolet togs bort 
från arbetsförmedlingen, skapade det vägar för bemanningsföretagen att bli en del av 
arbetsmarknaden (Bergström m.fl 2007:54f). Branschens framställning i media har också varit 
en viktig faktor som skapat större legitimitet. Från att  ha blivit stämplat som något negativt, 
har bemanningsbranschen blivit mer positivt framställd i media (Bergström m.fl 2007:80).

2.7 Flexibilitet
Atkinson (1986) visar på fyra olika typer av flexibilitet. Dessa är numerisk flexibilitet, 
funktionell flexibilitet, distanserad flexibilitet samt löneflexibilitet. 
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Numerisk flexibilitet handlar om att företagen kan anpassa sin arbetskraft för att möta 
förändringar i produktionen. Denna flexibilitet  används genom att tillämpa olika typer av 
anställningsformer såsom tidsbegränsade anställningar, deltidsanställningar, övertidsarbete 
och flexibla arbetstider. Den numeriska flexibiliteten reglerar antalet anställda.

Funktionell flexibilitet handlar enligt Atkinson (1986) om att  organisera företagets kompetens. 
Genom kompetensutveckling skapar man möjlighet för de anställda att klara av fler 
arbetsuppgifter vilket leder till att funktionell flexibilitet skapas. Företagen kan anpassa 
medarbetarnas kompetens efter marknaden, genom att  till exempel omorganisera personal 
beroende på hur produktionen ser ut. I grunden handlar detta om medarbetarens förmåga att 
vara flexibel i och mellan arbetet.

Distanserad flexibilitet menar Atkinson (1986) är att företagen kan distansera sig från 
medarbetarna, vilket  i praktiken innebär att man förskjuter anställningsförhållandet till 
exempelvis bemanningsföretag istället för att organisera om sin egna personal. Detta är 
snarare ett alternativ till flexibilitet än en form av flexibilitet. Genom att lägga ut 
anställningsförhållandet på entreprenad minskar företaget  på risker och osäkerhet istället för 
att  ha tillsvidareanställda medarbetare. Att använda sig av bemanningsföretag kan företag 
göra då de vill hitta ett  billigare sätt att utföra sådant som inte ligger nära företagets 
kärnverksamhet.

Löneflexibilitet handlar enligt Atkinson (1986) om företagens anpassning i lönestrukturen för 
att  uppmuntra funktionell flexibilitet, genom att ha individuell lönesättning och premiera de 
medarbetare som utmärker sig. I Atkinsons (1986) studie framkom det  att flera företag har 
ändrat sina lönestrukturer eftersom de vill skapa ett större utrymme för löneflexibilitet.

2.7.1 Varför eftersträvas flexibilitet?
Enligt Atkinson (1986) finns det tre anledningar till varför flexibilitet efterfrågas. Företag är i 
behov av att  reducera kostnader och öka produktiviteten för att möta marknadens krav. 
Marknaden har även ändrat sin natur och ser annorlunda ut idag än tidigare vilket bland annat 
innebär att anställda karaktäriseras av ombytlighet och viss obestämdhet. En annan anledning 
är att teknologin förändras i snabb takt och företag behöver andra tillvägagångssätt för att 
effektivt förändra och introducera medarbetarna till nya arbetsuppgifter.

Karlsson (2007:18) diskuterar flexibilitetens betydelse och för vem flexibiliteten är bra för. 
Enligt Karlsson (2007) kan flexibiliteten vara dubbelsidig, på grund av att det skiftar för 
vilken part flexibiliteten är bra för, samtidigt som det finns en  komplexitet i hur man ska 
uppnå flexibilitet. Med flexibilitet menar Karlsson (2009:43) att det kan vara gynnsamt för 
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både arbetstagaren och arbetsgivaren. En annan syn är att det är bra för arbetsgivaren och 
dåligt för arbetstagaren, samt tvärtom att  de är bra för arbetstagaren och dåligt för 
arbetsgivaren. Sista förslaget på vad flexibilitet är att det skulle vara dåligt för båda parterna 
som arbetstagare och arbetsgivare.

2.8 Kärna och periferi
Atkinson (1984, 1986) har tagit  fram en modell som är ett  analytiskt verktyg vars syfte är att 
identifiera olika typer av flexibilitet. Detta för att visa hur arbetsgivare söker olika typer av 
flexibilitet som grundar sig i arbetsgivares egna behov av flexibilitet. Den negativa aspekten i 
detta är att det skapas en kärna och en periferi i företaget. I kärnan finns den funktionella 
flexibiliteten, det vill säga medarbetare som utvecklar sin kompetens genom att utföra olika 
slags arbetsuppgifter och i periferin blir numerisk flexibilitet viktigare. I takt med att 
marknaden expanderar tenderar periferin att tappa allt mer kontakt med företagets kärna. 
Medarbetarna i kärnan är trygga vid förändringar på marknaden medan de som tillhör 
periferin blir mer utsatta.

Utifrån Atkinsons (1984, 1986) tankar kring kärna och periferi tar Kantelius (2012:16) upp en 
utveckling på vad som utmärker kärna och periferi då man har anställningar via ett 
bemanningsföretag eller genom konsultföretag och vad anställningsformen har för påverkan. 
Kantelius (2012) menar att kärnan består av de anställda som har anställningar över längre tid, 
kärnan utgör en funktionsflexibilitet för organisationen. Kärnan innebär också en möjlighet 
till kompetensutveckling och karriär. I organisationen riktas uppmärksamhet mot de anställda 
inom kärnan och någon form av belöningssystem kan prägla kärnan. I periferin menar 
Kantelius (2012) att de korta anställningarna finns, där man inte finner någon kontinuerlig 
kompetensutveckling som norm. Detta skapar för arbetsgivaren en numerär flexibilitet, då 
man lätt kan reglera antalet anställda genom anställningsformen. Här nedan illustrerar vi en  
enklare bild av vad kärna och periferi innehåller enligt Atkinson (1984, 1986) och Kantelius 
(2012), för att underlätta läsning och förståelse. 
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Figur 2. Vår tolkning av Atkinson (1984,1986) och Kantelius (2012) förklaring av kärna och periferi.

I Kantelius (2010) studie om långtidsinhyrd arbetskraft visar de inhyrdas komplexa situation 
då de hamnar i periferin. Problemet med långtidsinhyrda är enligt Kantelius (2010) att de inte 
får samma möjligheter till utveckling inom företaget samtidigt som de inte upplever samma 
möjlighet att få en tillsvidareanställning hos kundföretaget än de som redan är 
ordinarieanställda. En anledning till att man väljer att hyra in under lång tid är att  man 
fortfarande ser att behovet finns hos kundföretaget och man vill fortfarande ha möjligheten att 
snabbt kunna avveckla den långtidsinhyrda personalen (Kantelius 2010). Verksamheter som 
använder sig av bemanningsföretag gör det mestadels när de behöver personal under kortare 
tid. Andra anledningar som konstaterats är att nya behov av personaltillsättning uppkommer, 
eller att marknaden ändras. Det som är bra med bemanningsföretag är att man kan tillsätta och 
avveckla personal snabbt, detta gör att arbetsgivaren spar tid för rekryteringsprocessen. Detta 
för att kunna vara flexibla (Allvin 2003:5).

2.8.1 Konsekvenser kring inhyrning
Kantelius (2012:51) diskuterar i sin avhandling konsekvenser som uppstår när företag och 
organisationer använder sig av inhyrd personal. Resultatet visar att organisationer och företag 
eftersträvar flexibilitet och stabilitet  men inflexibilitet och instabilitet riskeras bland annat 
eftersom det kan ta lång tid att  lära upp  ny personal. Det Kantelius (2012) finner är att det 
ställs krav på kompetens samtidigt som det tar tid att lära upp  ny personal, detta benämner 
han som inhyrningens logik.

Inhyrningens logik belyser problematiken med att  hyra in personal då kompetensen för  
arbetsuppgifterna inte räcker till. Om arbetsuppgifterna kräver hög grad av kompetens, kan 
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det leda till längre upplärningstid för den anställde. De konsekvenser som framkom var att 
bemanningsföretagen inte var måna om att  kompetensutveckla sina anställda samtidigt  som 
kundföretagen inte har något ansvar i att kompetensutveckla den inhyrda personalen 
(Kantelius 2012:52).

Företagens användning av strategier kring inhyrning skapar och möjliggör för företaget att 
skapa flexibilitet. Men genom inhyrningens logik då kompetenskrav och inlärningstid spelar 
en roll, är det inte säkert att man får en faktiskt flexibilitet genom att  använda sig av inhyrd 
personal. Snarare kan det skapa inflexibilitet och instabilitet hos kundföretaget som inte är 
önskvärt (Kantelius 2012:54f).

2.9 Sammanfattning av teoretisk referensram
Med denna teorigenomgång har vi redogjort för bland annat HR-strategier, HR-kompetens 
samt bemanning. Detta för att kunna styrka det empiriska materialet på ett vetenskapligt 
förhållningssätt. HR-strategier har behandlats och vi har även förklarat HR-kompetens för att 
kunna studera verksamheters arbete och för att se hur HR-kompetensen ser ut. Slutligen har vi 
redogjort för bemanning, detta för att kunna se om bemanning skapar flexibilitet och hur man 
kan se bemanning som kärna och periferi. Hur studien har genomförts kommer att förklaras i 
nästkommande kapitel som beskriver vår metod i undersökningen. 
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3. Metod
I detta kapitel redogör vi för hur vi valt att utforma denna uppsats. En redogörelse för vårt val 
av intervjupersoner och metod genomförs. En presentation av intervjupersonerna kommer 
även att ges. Vidare kommer vi beskriva hur vi samlat in data och hur intervjun har utförts 
samt intervjuguidens utformning. Vi kommer även ha en diskussion kring etiska antaganden 
och diskutera uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet.

3.1 Urvalet
Urvalet av intervjupersoner i denna uppsats har gjorts genom ett avsiktligt  urval. Anledningen 
till detta urval är för att få intervjupersoner som är relevanta för studien. Ryen (2004:78) 
menar att ett slumpmässigt urval inte är ett tillvägagångssätt  av betydelse, eftersom kvalitativa 
studier inte syftar till att generalisera och då behövs inte heller ett slumpmässigt urval. Enligt 
Yin (2013:93f) är det avsiktliga urvalet ett bra tillvägagångssätt om man eftersträvar att få 
intervjupersoner som är relevanta i relation till studiens syfte och undersökningsområde. I 
urvalet ska man medvetet  välja intervjupersoner som kan tänkas ha olika åsikter om studiens 
ämne, detta för att få intressanta resultat. Risker som finns är att forskaren vinklar studien 
eller att den kan uppfattas som det. Det kan visa sig genom att forskaren väljer källor som 
styrker forskarens antagande.

Denna undersökning har utförts vid 10 olika verksamheter i Värmland som har fler än 100 
anställda. Valet av verksamhetens storlek har gjorts eftersom större verksamheter jobbar med 
HR i större utsträckning. Detta styrker även Schødt (2012:83) då hon säger att HR-arbetet är 
mer utvecklat då det finns fler än 100 anställda. Totalt  har 10 intervjuer utförts. Fem 
intervjupersoner arbetar inom verksamheter där man inte hyr in personal och resterade fem 
arbetar inom verksamheter där man hyr in personal. Anledningen till att 10 intervjupersoner är 
valda beror på att vi ska göra en komparativ analys och vill ha  underlag för att  lättare kunna 
göra jämförelser. Dessutom anser vi att 10 intervjupersoner är ett  bra antal eftersom vi har två 
grupper som jämförs med varandra. Hade vi haft färre intervjupersoner skulle förmodligen 
tillförlitligheten och trovärdigheten inte blivit lika stark. Urvalet har skett från statistiska 
centralbyrån där vi hämtat en lista över verksamheter med fler än 100 anställda i Värmland. 
Listan skapade en utgångspunkt för att välja ut  intervjupersoner. Vi har inte valt någon 
specifik bransch utan studien har intervjupersoner som representerar olika områden. Att vi 
inte har valt någon bransch är till största del beroende av att vi vill skydda våra 
intervjupersoners identiteter men också för val av bransch inte heller är relevant för studien. 
Vi tror snarare att intervjupersoner från olika branscher kan skapa en större variation. Brister 
som finns i urvalet  av intervjupersoner är att de har olika arbetsuppgifter inom HR. En 
önskvärd situation hade varit om intervjupersonen hade samma arbetsuppgifter. Däremot hade 
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studien riskerats att bli alltför homogen och det hade förmodligen inte gett ett lika brett 
resultat. 

Tabell 1. Redogörelse för vilken verksamhet intervjupersonerna arbetar inom.

Typ av verksamhet Intervjupersoner
Hyr in 1-5 (B)
Hyr inte in 6-10

Ovanstående tabell visar hur vi presenterar intervjupersonerna i resultatet och vilken typ  av 
verksamhet de arbetar inom. B i tabellen står för bemanningsföretag, vilket betyder att de 
intervjupersoner som är nämnda med B har inhyrd personal i verksamheten. De 
intervjupersoner som inte har inhyrd personal i verksamheten nämns enbart med siffra.

3.2 Val av metod
Det finns ett rimligt  antagande som ligger till grund för uppsatsen. Vi tror att det finns ett 
samband mellan inhyrd personal och tillgängligheten av HR. Vi tror att de verksamheter som 
hyr in personal har mindre tillgång till HR-kompetens, jämfört med de verksamheter som inte 
hyr in personal. Om man ser till uppsatsens syfte tillämpar vi en kvalitativ metod och 
intervjuer som utförande. Då det inte finns intresse av att jämföra antal eller dra generella 
slutsatser utan vi eftersträvar en djupare förståelse och se om det finns mönster, har vi valt en 
kvalitativ metod.

Enligt Trost (2010:32f) är kvalitativa studier användbart då forskare vill undersöka hur 
människor reagerar och resonerar. En kvalitativ metod är lämplig om det finns ett intresse att 
upptäcka eller skilja på specifika företeelser. Om forskaren är intresserad av att hitta mönster 
och har en strävan efter en förståelse för företeelsen är en kvalitativ studie att  föredra. Detta 
tillskillnad från den kvantitativa studien där man vill undersöka hur ofta, hur många eller hur 
vanligt förekommande fenomenet är. Även Patel och Davidson (2011:55) menar att studier 
som syftar till att  undersöka karaktären hos ett fenomen är kvalitativ metod ett passande val. 
Strauss och Corbin (2008:16) anser att en kvalitativ forskare ska vara nyfiken, kreativ och 
våga lita på sina instinkter. Det finns många anledningar till att forskare använder en 
kvalitativ studie. Den viktigaste orsaken är att forskaren kliver utanför det kända och studerar 
fenomenet med hjälp av andra personers uppfattningar vilket skapar en större förståelse i den 
empiriska kunskapen.

3.3 Framställning av intervjuguide
Enligt Starrin & Renck (1996:52) är intervju ett särskilt samtal i syfte att  samla ihop 
information. Starrin & Renck (1996:62) menar att en intervjuguide arbetas upp kontinuerligt 
under en tid. Hur detta görs är inte en väsentlig fråga så länge intervjuaren skapar goda 
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förutsättningar för intervjupersonen att ge svar och att intervjun inte blir styrd av den som 
intervjuar. Innan intervjuerna påbörjas, består intervjuguiden av teman som speglar 
frågeställningarna. Lantz (2007:33) menar att en halvstrukturerad intervju har en bestämd 
ordningsföljd på frågorna och svaren är både öppna och fasta samt att det finns utrymme för 
följdfrågor. Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt. Detta för 
att skapa struktur men även för att ge intervjupersonerna möjlighet till reflektion.

Gällande våra intervjuguider (se bilaga 3 och 4) utgår de från uppsatsens problemformulering, 
syfte och frågeställningar. Intervjuguiderna har delats upp  i tre delar; HR-arbetet, HR-
kompetens och bemanningen i verksamheten. De tre delarna i intervjuguiderna har därmed 
samma grund som de tre frågeställningarna. Vi utgick från vårt antagande, syfte och 
frågeställningarna när intervjufrågorna utformades och formulerade frågor som vi anser ska 
ge svar på uppsatsens frågeställningar. Intervjufrågornas ordningsföljd var något som togs i 
beaktande och följer frågeställningarnas tema.

3.4 Utförande av intervju
Intervjupersonerna kontaktades via mail (se bilaga 1 och 2) med information om uppsatsen 
och intervjuns upplägg. Efter det  bestämdes tid för intervju. Vår datainsamlingsmetod har 
skett genom inspelning och anteckningar. Inspelningen har gjorts via inspelningsfunktionen 
röstmemo på mobiltelefonen. Innan inspelning har samtliga intervjupersoner godkänt  
inspelningen i enlighet med Yin (2013:173) som menar att det krävs ett godkännande av 
intervjupersonen. Trost (2010:74) menar att det både är positivt och negativt med att spela in 
intervjuer. Det positiva är att man kan hitta och få ut mer saker i en intervju som spelats in, 
när anteckningar sällan blir fullständiga. Det som är negativt menar Trost  (2010) är att det är 
mer tidskrävande att spela in, då det tar lång tid att lyssna igenom intervjuerna. Medan Lantz 
(2007:74) menar att analysen av materialet blir enklare att bearbeta i jämförelse med 
anteckningar. En negativ aspekt som Lantz (2007) menar är att inspelning kan påverka 
intervjupersonens svar på grund av att det ofta är en ovan situation för intervjupersonen. Trost 
(2010) säger att det tar lång tid att transkribera intervjuerna. Vi har följt Lantz (2007) 
resonemang genom att vi har spelat in intervjuerna och transkriberat dem. Att ha intervjuerna 
utskrivna har underlättat analysarbetet avsevärt.

Trost  (2010:65f) nämner betydelsen av valet för var intervjun utförs. Trost (2010) menar att 
det ska vara en miljö som är bekant för intervjupersonen och att intervjun ska kunna fortlöpa 
utan störande moment. Medan Lantz (2007) däremot menar att  plats för intervjun inte har 
någon större betydelse samt att det är oklart vilken miljö som anses vara bäst, då forskare 
tycker olika. Andra forskare menar att miljön för intervjun har påverkan på hur man 
kommunicerar med varandra under intervjun. Svensson & Starrin (1996) nämner att en 
intervju kan var stressig och kännas olustig för intervjupersonen. Detta är något man bör ta i  
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beaktande. Trost (2010) menar vidare att det är svårt att hitta en bra plats då inte någon utav 
parterna känner sig mer bekant med miljön och inte har några störningsmoment. Våra 
intervjuer utfördes vid intervjupersonernas arbetsplats, antingen i deras arbetsrum eller i 
någon form utav grupprum, vilket kan jämföras som liknande miljöer. Vi menar att de miljöer 
där intervjuerna har ägt rum har passat vår typ av intervju då intervjupersonerna har verkat 
avslappnade och känt sig hemma. Detta tror vi ger möjlighet till uppriktiga svar.

Trost  (2010:66f) diskuterar hur en intervju ska gå till och hur många personer som ska närvara 
vid intervjun. När frågor tas upp som rör en verksamhet är det lämpligt att vara två personer 
som intervjuar om intervjupersonen representerar verksamheten. Att vara två personer som 
intervjuar kan vara positivt i detta fall då man kan ses som ett komplement till varandra och 
det anses som en fin gest gentemot intervjupersonen. I enlighet med Trosts (2010) diskussion 
har vi båda deltagit  vid intervjun, för att kunna komplettera varandra och för att säkerställa att 
man uppfattar svar och situationen likvärdigt. Detta gör att  analysen av intervjuerna kan göras 
smidigare. Genom att vi båda deltog under intervjuerna delades arbetet upp genom att  en 
person intervjuade, samt att en person skötte anteckningarna. Samtliga intervjuer pågick i 
30-50 minuter, med ett undantagsfall då en intervju varade i 20 minuter.

3.5 Etiska antaganden
Vetenskapsrådet (2002) har ställt fyra krav på etik för att studien ska uppfylla kraven för god 
forskning. En aspekt är att de som ingår i studien ska informeras om forskningens mål, detta 
kallas informationskravet. Personer som deltar i forskningen ska själva kunna bestämma sin 
delaktighet, detta kallas samtyckeskravet. En annan viktig aspekt är att forskningen sker 
konfidentiellt, med detta menas att ingen information om de personer som deltar i studien ska 
kunna identifieras eller var tillgängliga för andra, detta kallas konfidentialitetskravet. Det  sista 
kravet är att materialet bara får syfta till att bidra till målet som forskningen har, detta krav 
kallas nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Enligt  Trost (2010:124) ska man klargöra 
innan intervjun för intervjupersonen att det är frivilligt att delta och att intervjupersonen inte 
behöver svara på alla frågor som ställs. En viss komplexitet finns, då det anses ohövligt att 
inte svara på frågor som ställs. Detta är en aspekt som man kan tänka på och det är viktigt  att 
poängtera att man som intervjuare har tystnadsplikt (Trost 2010:124). 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra krav, men vi har även tagit andra källor i beaktande. 
Vid alla intervjutillfällen, innan intervjun påbörjats, har vi informerat om att deltagandet är 
frivilligt  och konfidentiellt samt att intervjupersonerna kan avbryta intervjun. De frågor som 
intervjupersonen anser vara svåra att  svara på eller som de inte vill svara på, på grund av 
okunskap eller att det anses vara känsligt, har de alltid haft möjlighet att avstå från att svara.
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Enligt Patel & Davidson (2011:64) krävs det att man förbereder vissa delar innan forskningen 
kan bedrivas, för att vara etisk korrekt. En viktig del är att intervjupersonerna godkänner 
deltagandet för att kunna bedriva forskning. Andra delar som kräver förberedelser är att  tala 
om för intervjupersonerna hur de kan ta del av forskningens resultat. Lantz (2007:69f) menar 
att  man ska tydliggöra för intervjupersonen hur strukturen kring intervjun kommer att vara. 
Exempelvis syftet med undersökningen, vilka frågor som kommer att ställas, vilka etiska 
aspekter som man tar hänsyn till med mera. Trost (2010:124) håller inte med i frågan om 
kravet på att informera om vilket syfte studien har utan menar att man bara behöver berätta 
kort vad det handlar om. Han anser också att man inte ska tala om hur resultatet ska delges till 
andra vid studier som utförs på eftergymnasial nivå. Lantz (2007:72) tycker också att 
intervjun blir mest betydelsefull om både intervjupersonen och intervjuaren är väl 
informerade och förberedda. Vi valde att informera om vårt syfte och vilka ämnesområden 
som intervjun handlar om, detta för att intervjupersonerna skulle få en vetskap om ämnet och 
få en förståelse kring varför vissa frågor ställs. Att vi valde att  informera om det tros inte ha 
någon påverkan på de svar som vi fått, utan det har snarare lett till att intervjupersonerna har 
blivit mer avslappnade. Samtliga intervjupersoner har godkänt sitt deltagande. Vi anser att 
genom detta tillvägagångssätt uppfylls informationskravet och samtyckeskraven i uppsatsen i 
enlighet med Vetenskapsrådet (2002).

När en undersökning är konfidentiell krävs förberedelser innan undersökningen börjat, man 
bör beakta hur personer som deltar i undersökningen ska skyddas från att  kunna identifieras 
och skadas. Som forskare bör man beakta det urval man gör då konfidentialiteten riskerar att 
öka eller minska, beroende på om urvalet sker av en stor eller liten grupp. Om en 
undersökning är konfidentiell ska det inte finnas möjlighet till att kunna identifiera 
intervjupersonerna (Patel & Davidsson 2011:63f). Vi har beaktat konfidentialiteten och vill 
skydda våra intervjupersoner, detta för att vissa frågor kan anses vara känsliga och därför har 
vi inte intresserat oss av intervjupersonernas ålder, namn eller verksamhet de arbetar inom. 
Detta har vi gjort för att  öka tillförlitligheten genom att få så uppriktiga och sanna svar som 
möjligt. Vi anser att informationen inte kan avslöja någon identitet varken på intervjuperson 
eller verksamheterna. 

Trost  (2010:61ff) menar att man ska informera intervjupersonen om att  intervjun kommer att 
vara konfidentiell innan man börjar intervjua och att den kan avbrytas närsomhelst under 
intervjuns gång. Man kan redan vid första förfrågan om att delta i undersökningen tala om att 
det är konfidentiellt. Vidare menar Trost  (2010) att det inte alltid är så lätt att en undersökning 
är konfidentiell. Det som menas med konfidientiell är att det som sägs inte ska föras vidare till 
andra, man ska inte kunna spåra vem som sagt vad och vem som gjort vad. En annan aspekt 
kring konfidentialiteten är att det är den som intervjuar som bär på konfidentialiteten, medan 
den som har blivit intervjuad inte har några skyldigheter, utan kan fritt prata med andra om 
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intervjun (Trost 2010:62). Vi har i linje med Trosts (2010) tankar informerat 
intervjupersonerna redan vid första kontakten att  undersökningen kommer att  behandlas 
konfidentiellt och vi har även sagt detta precis innan intervjun börjat. Vi har även informerat 
intervjupersonerna att allt  material endast har använts till uppsatsen. Därför anser vi att  både 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylls i enlighet med Vetenskapsrådet (2002).

3.6 Reliabilitet och validitet
Vilken metod man använder sig av, skapar en betydelse för hur reliabilitet  och validitet  står 
sig i förhållande till varandra (Patel & Davidsson 2011). Reliabilitet hänger samman med att 
man mäter värden, som man gör i den kvantitativa metoden (Trost 2010:132). Reliabilitet kan 
översättas till tillförlitlighet. En undersökning med hög reliabilitet innebär att slumpen inte 
ska ha stor påverkan och att man ska kunna göra en liknande studie fler gånger utan en större 
skillnad i resultatet (Thurén 2007:26). Ett sätt att stärka reliabiliteten är att utföra intervjun 
under samma förhållanden och ställa samma frågor på liknande sätt (Patel & Davidsson 
2011:102).

Att skapa validitet i en undersökning är att man verkligen undersöker det som man har för 
avsikt att undersöka (Thurén 2007:26). I kvalitativ forskning ligger intresset i att förstå en 
särskild situation genom intervjupersonens uppfattning (Trost 2010:133). Trots att reliabilitet 
och validitet främst är förknippat och bäst  tillämpligt på kvantitativ metod vill man ändå inom 
den kvalitativa forskningen kunna säkra en tillförlitlig forskning (Trost 2010:133).

Vi anser att  vår undersökning är tillförlitlig och trovärdig. Intervjusituationen är liknande i 
samtliga intervjuer. Däremot ser vi nu i efterhand att  en pilotstudie hade varit att  föredra, då vi 
fick ändra ordningsföljden i intervjuguiden efter ett par intervjuer för att få bättre flyt. 
Ändringen innebar att  vissa frågor togs bort då de blev irrelevanta och vissa frågor saknades 
som vi lade till. Däremot anser vi att detta inte har påverkat undersökningen i så stor 
utsträckning eftersom ändringen innebar att  frågorna blev mer öppna och de frågor som lades 
till gjordes för att säkerställa att vi fick med allt som vi ansåg var nödvändigt. Hade mer tid 
funnits hade förmodligen intervjuguidens utformning och kvalité förstärkts. I undersökningen 
har urvalet av intervjupersoner stämt överens med det som undersöks, vilket gör att svaren 
från intervjuerna är användbara i relation till undersökningsområdet.

3.7 Analysmetod
Enligt Aspers (2007:192) är komparativa analyser vanligt att använda sig av, genom att 
jämföra två eller flera begrepp eller alternativt jämföra kategorier. Man kan jämföra olika 
grupper eller aktörer som har olika synsätt. Sedan tittar man på om, och i sådant fall hur, de är 
knutna till olika beteenden och attityder. Eftersom vi vill jämföra de organisationer som hyr in 
personal med de organisationer som inte hyr in personal har vi gjort en komparativ analys. 
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Detta i syfte för att se likheter och skillnader mellan verksamheterna och eventuella samband 
mellan tillgängligheten på HR och inhyrd personal.

Vi har inspirerats av ett tillvägagångssätt  från Ryen (2004:110f), som menar att man hämtar 
meningar från intervjutexten för att ställa dem i enheter. Enheterna struktureras sedan till 
kategorier. Efter det utformar man rubriker som är beskrivning av varje kategori. Detta är en 
process som pågår hela tiden under analysarbetets gång och en kategori är inte slutgiltig i 
första skedet utan vanligtvis förändras de under analysarbetets gång. Även Strauss och 
Corbins (2008:193:227f) tillvägagångssätt liknar Ryen (2004). Strauss och Corbin (2008) 
diskuterar analysarbetet med att bryta ned datamaterialet till etiketter. Sedan jämförs 
etiketterna med varandra och kategorier bildas. Detta arbete sker kontinuerligt  och nya 
kategorier kan hittas under tidens gång. Genom att forskaren är öppen för nya tankebanor och 
testar olika sätt för att få fram intressanta resultat kan man uppnå spännande och relevanta 
spår.

Efter att ha transkriberat intervjuerna kodade vi intervjutexterna. Analysarbetet innebar att 
intervjutexterna kodas för att få fram kategorier. Vi har valt  att  göra en öppen axial kodning 
som innebär att man först arbetar fram teman och sedan formar dessa till kategorier. 
Kategorierna används sedan för skapa rubriker och hitta nyckelord. Även selektiv kodning har 
använts för att reducera irrelevant information (Strauss och Corbin 2008). För att kunna 
jämföra de verksamheter som inte hyr in personal med de verksamheter som hyr in personal 
har vi analyserat de två grupperna var för sig. Detta för att sedan kunna se på vilka likheter 
och skillnader som finns, samt för att få svar på om vårt antagande stämmer eller inte. Under 
analysarbetets gång har vi strävat efter att  ha ett öppet sinne som möjligt genom att  testa olika 
infallsvinklar och möblerat om i etiketter, kategorier och tankar.

3.8 Sammanfattning av metod
Vi har redogjort för uppsatsens tillvägagångssätt. En kvalitativ metod med intervjuer som 
datainsamlingsmetod har gjorts och urvalet av intervjupersoner har skett  genom ett  avsiktligt 
urval. Vidare redogör vi för hur intervjuguiden har utformats samt hur intervjuerna har utförts. 
En diskussion kring etiska antaganden samt vår undersöknings trovärdighet och 
tillförlitlighet. Slutligen förklarar vi hur analysarbetet har gått tillväga.  
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4. Resultat och Analys
I detta kapitel redogörs och analyseras vårt empiriska material. Analysen presenteras i 
liknande ordning som teorin i syfte att underlätta läsningen. I vår analys kring HR-arbetet 
belyser vi de olika verksamheternas sätt att arbeta med strategier och vilken påverkan de kan 
tänkas ha på sättet att bemanna organisationen. Inom HR-kompetens och profession beskrivs 
vilken HR-kompetens som finns inom verksamheterna och vilka svårigheter som finns med att 
marknadsföra HR-yrket. Slutligen analyseras verksamheternas sätt att bemanna 
verksamheten. Samtliga delar tillämpas till teori och vi visar på skillnader och likheter mellan 
de verksamheter som inte hyr in personal med de verksamheter som hyr in personal.

4.1 Strategiskt arbete
Granberg (2011) samt Baron och Kreps (1999) menar att strategier innebär ett strategiskt 
arbete och man ser över vilka behov som föreligger i syfte att förändra. En strategi får aldrig 
bli statisk utan ska kunna förändras med tiden för att  skapa bättre resultat. Sättet att utforma 
en strategi som Granberg (2011) och Schødt (2012) nämner är att man tittar på hur 
verksamheten ser ut idag och vilket mål man har framöver, utifrån detta skapar man en 
strategi. Den komplexitet som Granberg (2011) lyfter fram med HR-strategier kan kopplas till 
våra intervjupersoner då många av dem inte har en uttalad HR-strategi i verksamheten.

De intervjupersoner som inte använder sig av bemanningsföretag berättar om hur man arbetar 
strategiskt. I linje med Granberg (2011) samt Baron och Kreps (1999) arbetar en 
intervjuperson i en verksamhet som tillämpar detta i praktiken. På det sätt att man utgår från 
den årliga medarbetarundersökningen och skapar strategier utifrån styrkor och svagheter som 
finns. Enligt en annan intervjuperson är strategier något som förändras från år till år. I en 
annan verksamhet där man inte har någon uttalad HR-strategi menar intervjupersonen att  det 
är svårt att tydliggöra om det finns en strategisk plan eftersom planen ständigt hålls levande 
inom verksamheten. Därefter ser de efter var behovet finns och utvecklar verksamheten inom 
personalfrågor utan att ha någon egentlig HR-strategi. Gemensamt för de verksamheter som 
inte hyr in personal  är att man pratar om att man har strategier och att  HR-strategier finns, 
men att det inte är något som är nedskrivet.

Alltså vi har inget  uttalat dokument som heter HR-strategi, utan HR-frågor 
genomsyrar ju alla frågor vi har… Jag har ju en rådgivande funktion gentemot 
ledningen, så jag bidrar ju med mitt  perspektiv hur man ska tänka kring detta 
och på vilket sätt det berör HR. – Intervjuperson 8
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Granberg (2011) och Schødt (2012) poängterar vikten av att HR-strategier ligger i linje med 
verksamhetens mål, detta för att skapa en så bra strategi som möjligt. Vi ställde frågan om hur 
de jobbar mot verksamhetens mål samt om det finns HR-strategier och hur de i sådant  fall 
implementeras.

Vi har jobbat ganska mycket med att gå igenom utifrån X gemensamma mål 
och de mål som vi ska ha på personalavdelningen. Vad vi ska jobba mot för att 
förverkliga dem. Det är ett jobb som pågår varje år [...] vi försöker bryta ned 
dem och utforma olika åtgärder för att uppnå de här målen. - Intervjuperson 9

Vidare resonerar intervjuperson 9 att HR-strategier slår igenom i verksamheten: ”Våra frågor 
har fått större dignitet i organisationen, tycker jag. Framförallt de sista åren har de gjort det 
och vi har märkt en tydlig skillnad.”

En tendens bland de intervjupersoner som arbetar inom verksamheter där man hyr in personal 
arbetar operativt idag men vill arbeta mer strategiskt med HR. Viljan att  arbeta strategiskt med 
HR varierar men en gemensam tanke finns om att arbeta mer strategiskt hos samtliga. En av 
intervjupersonerna uttrycker sig på följande sätt: ”Vi har pratat om en strategisk inriktning, 
det har varit kompetensförsörjning och det resonemanget förs väl av och till.” - Intervjuperson 
3 (B). Den intervjuperson som avviker från majoriteten arbetar redan idag strategiskt med 
HR. Inom de verksamheter som hyr in personal där man har en HR-strategi finns också en 
HR-chef. De resterande intervjupersonerna som inte har en HR-strategi har inte en HR-chef.

Likheter mellan de verksamheter som inte hyr in personal med de verksamheter som hyr in 
personal är dels att  HR-strategier är vanligt förekommande förutom i några fall där det inte 
finns någon HR-strategi. En annan likhet mellan de verksamheter som inte hyr in personal 
och de verksamheter som hyr in personal är att HR-strategin avspeglar verksamhetens mål. 
Det finns skillnader mellan dessa två verksamheter gällande HR-arbetet och strategier. De 
verksamheter som inte hyr in personal arbetar mer strategiskt  i jämförelse med de 
verksamheter som hyr in personal där man arbetar mer operativt. En intressant aspekt  som vi 
finner är att inom de verksamheter som hyr in personal verkar det finnas en koppling mellan 
HR-chef och HR-strategins förekomst. För att styrka detta i teorin menar vi att Granbergs 
(2011) och Schødts (2012) resonemang kring strategiskt arbete överensstämmer med 
intervjupersonernas svar. Eftersom Schødt (2012) menar att om ett strategiskt arbete ska 
kunna bedrivas bör HR vara en utvecklad funktion.

4.2 HR-chefen som en del i ledningsgruppen
Granberg (2011) menar att det är viktigt att HR är representerat i ledningen för att kunna göra 
ett  gott arbete som ligger i samma linje med hela verksamhetens arbete. Caldwell (2010) 
menar också att det krävs att HR ska finnas med i ledningen för att kunna få ett inflytande och 
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kunna ta beslut. Samtidigt poängterar Caldwell (2010) att en plats i ledningen inte krävs för 
att  kunna arbeta med strategiska frågor, men att HR-chefer upplever det som nödvändigt för 
att  kunna bedriva ett gott HR-arbete. ”Det diskuteras mycket och vi tycker att det är en viktig 
fråga. Personalchefen är inte med i högsta ledningsgruppen men X blir bara inkallad om X 
ska föredra någonting i ledningsgruppen.” - Intervjuperson 9

Enligt Schødts (2012) modell om HR-byggnaden menar hon att de som jobbar mer strategiskt 
har ett mer utvecklat HR-arbetet och att HR finns representerat i ledningsgruppen, som även 
Granberg (2011) styrker. Schødts (2012) modell syftar till att belysa HR-avdelningens arbete 
som en byggnad och att arbetet inom HR delas upp i olika våningar. Vissa delar kan 
verksamheter välja att outsourca inom HR. Även om vissa verksamheter inte har ett så 
utvecklat HR kan arbetet även vara funktionsdugligt.

Samtliga intervjupersoner inom de verksamheter där man hyr in personal menar att HR-frågor 
diskuteras på ledningsnivå. Det som skiljer sig är att de diskuteras på olika sätt. Ett antal av 
intervjupersonerna förklarar att HR-chefen sitter med i ledningsgruppen. En intervjuperson 
menar att HR-chefen inte sitter med i ledningsgruppen utan har istället egna 
avstämningsmöten med högsta chef. Resterande del av intervjupersonerna har ingen HR-chef 
inom verksamheten men HR-frågor diskuteras på ledningsnivå genom avdelningschefer och 
andra chefer, exempelvis ekonomichefer. Det finns därmed olika sätt att arbeta med HR på 
ledningsnivå. I enlighet med intervjupersonernas svar ligger Caldwells (2010) resonemang i 
linje och Granberg (2011) till viss del. Vi ser en intressant aspekt i detta att i den verksamhet 
där HR-chefen inte är med i ledningsgruppen, upplever HR-personerna att  ett nära arbete 
tillsammans med andra i verksamheten har minskat. Intervjupersonen tycker även att det är 
konstigt att HR-chefen inte längre är med i ledningsgruppen. Man anser inom verksamheten 
att avdelningscheferna ska representera och driva personalfrågorna i ledningsgruppen istället 
för HR-chefen.

X sitter inte med i ledningsgruppen, av någon konstig anledning just nu. X 
sitter med i avdelningens grupp men inte liksom i högsta ledningsgruppen. För 
då tycker man att avdelningschefen ska kunna bära personalfrågorna till 
ledningsgruppen. Så att det  blir liksom en mellannivå så att säga. - 
Intervjuperson 4 (B)

En annan intervjuperson talar om ses det som en utmaning även i ledningsgruppen att våga 
sätta fokus på HR-frågorna och jobba med dem hela tiden.

Det  beror mycket på att jag faktiskt  har vart här hela tiden och lyckats att visa 
på att vi gjort nytta och det  där… det  kan jag säga är HR-avdelningens stora 
dilemma. Att  man måste på ett  bra sätt visa på att man på ett enkelt sätt  får 
någonting tillbaka. – Intervjuperson 2 (B)
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Hos de intervjupersoner som inte använder bemanningsföretag finns personalchefer men det 
är inte i alla verksamheter som personalchefen representeras i ledningsgruppen. I en annan 
verksamhet finns en personalchef som inte representeras i ledningsgruppen men som har egna 
avstämningsmöten med den högsta chefen för att  få personalfrågorna representerade där. 
Gemensamt är att även om det inte finns en personalchef är personalfrågor något som tas upp 
i ledningsgruppen men då av avdelningschefer eller liknande funktioner.

Likheterna mellan de verksamheter som inte hyr in personal och de som hyr in personal är att 
HR-frågor diskuteras på ledningsnivå eller att  HR-chef har egna avstämningsmöten med 
högsta chefen. Någon form av koppling mellan HR och ledning finns. Däremot ser vi 
skillnader mellan de olika typerna av verksamheter. Verksamheter där man hyr in personal har 
finns det i mindre utsträckning en HR-chef som är representerad i ledningsgruppen.

4.3 Chefsstöd
Studien som Becker m.fl (2001) diskuterar gjordes på 90-talet och trots att  det är några år 
sedan dess kan vi se att denna studie fortfarande är relevant, då vi kan koppla detta till 
empirin. Som Becker m.fl (2001) menar finns det fyra olika perspektiv kring synsättet om 
huruvida HR fungerar, vad HR-kompetens är samt betydelsen av HR i organisationen. I vår 
undersökning kan vi se att samtliga intervjupersoner menar att en stor del av deras arbete 
handlar om chefsstöd. Intervjupersonerna menar att chefer har personalansvar och HR 
fungerar som ett stöd till chefer i verksamheten. Detta även i linje med Kulik (2008) som 
menar att ansvaret har lagts på linjecheferna, vilket har stärkt HR i rollen. Då 
intervjupersonerna inom de verksamheter som hyr in personal även uttrycker att  de vill arbeta 
mer strategiskt, återkommer detta även i samband med när intervjupersonerna talar om 
chefsstöd. Följande citat beskriver hur man arbetar med cheferna idag som HR:

Jag tror också nu mer och mer har vi börja insett att  det är egentligen cheferna 
som är vår största, framförallt  vår kund om man nu ska kalla dem kunder? Plus 
att  vi gärna vill att  de går till sin chef och frågar så kan chefen få stöd av oss. 
Då ska vi rusta cheferna så pass bra att  de ska kunna tala om för personalen vad 
som gäller. – Intervjuperson 4 (B)

HR fungerar som ett chefsstöd hos majoriteten av intervjupersonerna i verksamheter som inte 
hyr in personal. Några menar att  HR utgår ifrån arbetsgivarens perspektiv och företräder alltid 
arbetsgivaren. Flertalet av intervjupersonerna har inte heller något personalansvar utan det  har 
avdelningscheferna eller de som sitter med i ledningsgruppen. ”HRs uppgift här är att coacha 
cheferna, det  är ju liksom våran roll att finnas där. Men huvudsakligen så jobbar vi ju 
tillsammans med cheferna till största del.” – Intervjuperson 10. Att HR är ett chefsstöd menar 
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även en annan intervjuperson: ”Jag jobbar som ett personalstöd för cheferna, då jag är 
inblandad i allting som har med HR att göra.” - Intervjuperson 6.

Likheter vi finner hos de olika verksamheterna är att  de uttrycker sig som att fungera som ett 
chefsstöd till cheferna och att de inte har något uttalat personalansvar. Det som skiljer sig är 
att  man inom verksamheterna där man hyr in personal arbetar man mer operativt gentemot 
cheferna men har en önskan om att jobba mer strategiskt. Bland intervjupersonerna som inte 
hyr inte personal ser vi att man jobbar mer strategiskt med cheferna. Efter att  ha redogjort  för 
hur HR-strategier används vill vi fortsätta analysen med HR-kompetens och profession.

4.4 Värdefull HR
Berglund (2002) diskuterar HR som profession och menar att en av faktorerna till att HR 
oftast riskerar att misslyckas i arbetet med att  göra yrket professionellt, beror på att HR ofta 
förklarar likheten med andra yrken och menar samtidigt att de är unika. Enligt Abrahamsson 
(1986) och Granberg (2011) är HR-yrket inte professionellt. Utifrån Hellbergs (1986) 
resonemang är HR däremot en T-profession som innebär att man har en bred utbildning och 
att man arbetar med varierande arbetsuppgifter och skapar en profession genom medlemskap 
och titlar.

Angående HR och dess profession uttrycker intervjupersonerna HR som en betydelsefull 
funktion i verksamheten. Några av de som har arbetat under en längre tid med HR inom de 
verksamheter som inte hyr in personal, ser en förändring kring HR och uppfattningen i arbetet 
med personalfrågor.

Det  har varit  lite svajigt där HR inte haft  så stort inflytande eller haft  så starkt 
fäste här. Men jag tycker att idag så är situationen annorlunda, idag känns HR 
som en given del i organisationen, lika naturligt  som ekonomi eller vad som 
helst. – Intervjuperson 8

Här ovan visar vi ett exempel på en intervjuperson som uttrycker sig i frågan angående hur 
man upplever sitt yrke. I linje med Berglund (2002) visar intervjupersonen att HR fått starkare 
fäste men att det fortfarande förekommer jämförelser med andra yrken. Det vi finner 
gemensamt är att de som inte hyr in personal uppfattar sin befattning som behövd. HR ses 
som något positivt i verksamheterna.

Intervjupersonerna som arbetar inom verksamheter där man har inhyrd personal är 
gemensamt att de vill arbeta mer strategiskt och menar att det kan vara svårt att poängtera 
betydelsen av HR, speciellt det strategiska HR-arbetet. Eftersom HR inte uppfyller kraven för 
profession i enlighet med Abrahamsson (1986) är yrket inte professionellt  som även Granberg 
(2011) styrker. Däremot har de en T-profession som styrker att de har bred utbildning, 
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varierande arbetsuppgifter och skapar därmed profession genom medlemskap och titlar i 
enlighet med Hellberg (1986). Här nedan beskrivs problematiken med att poängtera vikten av 
HR.

Det  är inte lätt. Det  är en sådan sak jag måste jobba med hela tiden. Att försöka hitta 
verktyg för att peka på, vad kommer det här ha för nytta om fem år? Det  är absolut min 
största utmaning. - Intervjuperson 2 (B)

I enlighet med Berglund (2002) menar även intervjupersonerna i de verksamheter som har 
inhyrd personal att  det kan vara svårt att  marknadsföra HR. Det ses som en utmaning att 
poängtera vikten av HR och då speciellt strategiskt HR-arbete.

4.5 Synlighet
Berglund (2002) menar att yrkesgruppen måste argumentera för sin kunskap och förklara på 
vilket sätt den är relevant. Detta tror Berglund (2002) kan vara för att HR vanligtvis känner 
svårigheter i att marknadsföra sig. Men Berglund (2002) finner även att HR har viljan att 
kunna marknadsföra sin kompetens.

Samtliga intervjupersoner som arbetar inom verksamheter där man har inhyrd personal 
upplever sin befattning som positiv. Inflytande, respekt, frihet under ansvar och att andra 
personer lyssnar är återkommande i svaren från intervjupersonerna. Däremot upplever några 
av intervjupersonerna att det varierar beroende på vilka personer de arbetar med. Till exempel 
menar en av intervjupersonerna att  en del chefer lyssnar på stödet de får av HR medan andra 
chefer lyssnar mindre, men att det fungerar bra ändå. En av intervjupersonerna talar om att 
HR-personerna på arbetsplatsen känner ett behov av att bredda sina roller i syfte att  utöka 
kontakten med avdelningarna i verksamheten för att ge en större förståelse av HR. Det 
förekommer även komplexitet i hur HR-personer marknadsför sig och vikten av HR-arbete. 
När vi ställer frågan om hur verksamheten beslutar om att tillsätta personal inom de 
verksamheter som hyr in personal ges ett spännande svar:

Den diskussionen vi har för att tillsätta mer resurser inom HR den är ju på 
ledningsnivå och frågan har till och med varit  uppe i styrelsen. Det är lättare att 
ta beslut om en säljare kanske, för där kan man klart  visa på att här kommer vi 
sälja x mycket. Det är ju alltid svårare på de här befattningarna att  mäta vad det 
ger tillbaka, i kronor och ören. - Intervjuperson 2 (B)

Det finns svårigheter för HR att förklara på vilket sätt HR-resurser kan bidra till bättre resultat 
inom en verksamhet i enlighet vad med Berglund (2002) menar.

HR inom de verksamheter som inte hyr in personal har uppfattningen om att de är en funktion 
som behövs. Behövd i den utsträckning att cheferna verkligen uppskattar deras jobb och även 
ute i verksamheterna, men samtidigt påpekar några att det inte är alla som vet om vad HR gör. 
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En intervjuperson poängterar denna problematik att man inte ser vad HR egentligen gör i 
verksamheten och framförallt  inte på medarbetarnivå. Det vi finner bland våra 
intervjupersoner är olika synsätt på hur HR ska uppfattas och synliggöras.

Vad sjutton gör de där på HR egentligen? Vad jobbar de med? Och… ja det 
tycker jag inte heller att man kan begära, jag vet inte heller alla gånger vad alla 
medarbetare gör heller. Sen är det  ju alltid ett ifrågasättande gentemot  chefer, 
vad man egentligen gör och finns till för. Så vi jobbar med att  synliggöra vårt 
arbete, så de ser vad vi gör. – Intervjuperson 8

Jag vill vara ute och känna in hur det fungerar.. Hur ska man annars kunna ta 
beslut om nått? Där ser man och som jag tycker är viktigt  att de sker i samråd 
med personalen, ska det  vara delaktighet  så ska det vara delaktighet som berör. 
– Intervjuperson 7

De likheter vi finner mellan grupperna är att HR är en uppskattad och behövd funktion i 
verksamheterna. En annan likhet är att man försöker att visa mer på vad HR gör i 
verksamheten. Detta menar även Whitener (1997) är viktigt  för verksamhetens framgång, 
genom att göra medarbetarna medvetna om HR-stödet. Verksamheterna som hyr in personal  
ser vi en skillnad att HR inte alltid uppskattas fullt ut av cheferna.

4.6 Formell kompetens
För att återkoppla till Beckers (2002) fyra olika perspektiv kring HR och vilken utbildning 
man har. Det har förts en diskussion kring om man ska ha utbildning för att arbeta med HR 
och vilka krav som finns när man rekryterar personal till att arbeta med HR-frågor. Granberg 
(2011) menar även att formell behörighet via utbildning är viktigt när man talar om profession 
i yrket. Oftast vill de som är professionella i yrket också ha speciell behörighet. Detta blir en 
problematik för HR-personer då de saknar en profession i enlighet med Granberg (2011). De 
intervjupersoner som arbetar inom verksamheter där man hyr in personal som själva har en 
utbildning inom HR anser också att  det  är viktigt med en utbildning inom HR. Däremot anser 
de intervjupersoner som inte har utbildning inom HR att  personlighet  och erfarenhet väger 
tyngre. När frågan ställs till intervjupersonerna hur de skulle tänka om de skulle rekrytera HR 
till verksamheten svarar de enligt följande: ”Vi tittar nog mycket på personlighet. Att  kunna 
skapa relationer i väldigt hög grad är viktigt för oss, så personlighet är otroligt  viktigt”. - 
Intervjuperson 2 (B).

Jag tror det  är viktigt  att man har formell kompetens, att man har en 
personalvetarbakgrund, det  är viktigt. Men sen är det viktigt med bredden att 
den person som har den här funktionen har jobbat med de flesta frågor. - 
Intervjuperson 5 (B)
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De intervjupersoner som inte använder sig av bemanningsföretag poängterar att de framförallt 
söker efter personal som har formell kompetens i form av en personalvetarutbildning eller 
inom ett område som rör HR, exempelvis juridik. Att ha erfarenhet från området ses som 
positivt. Personerna som intervjuats har själva en formell utbildning eller har fått  utbildning 
inom HR i verksamheten.

Likheterna är tydliga bland samtliga intervjupersoner i undersökningen. Man efterfrågar 
framförallt  formell kompetens till HR och reell kompetens i form av erfarenhet, detta är det 
bästa i kombination med varandra. Det som skiljer sig är att de intervjupersoner som hyr in 
personal och själva inte har en formell utbildning tycker inte att  ett krav på formell kompetens 
är lika viktigt som rätt personlighet. Det finns en enighet hos intervjupersonerna som ser 
formell utbildning hos HR-personer som en viktig del, detta samtycke finns inom de 
verksamheter där HR är ett utvecklat område.

4.7 Stöd
En intressant aspekt är att kollegial sammanhållning som enligt Berglund (2002), 
Abrahamsson (1986) och Hellberg (1986) är nödvändigt för att  skapa en profession. För att 
tillämpa denna teori till resultatet finner vi att  intervjupersonerna stärker sin funktion som HR 
genom att ta hjälp av olika nätverk, eller andra back-uper inom verksamheterna. Hjälpen får 
de av sina kollegor. Bland de intervjupersoner som inte hyr in personal finner vi ett  intressant 
svar angående detta.

Vi har ett HR-center, där de finns specialister som finns där för att hjälpa oss, 
så det  är bara att lyfta på luren och säga att  ’nu sitter vi i det  här dilemmat, hur 
ska vi tänka och göra här?’ Så vi skulle inte klara oss på oss x antal som jobbar 
här kompetensmässigt, så det är ju en trygghet  att  vi har tillgång till 
specialisterna. – Intervjuperson 10

Undersökningen visar att de verksamheter som inte hyr in personal använder sig av hjälp  och 
stöd, vid exempelvis rekrytering. Antingen delvis eller med hela rekyteringsprocessen, detta 
är beroende på hur belastat HR är för stunden. Andra sätt att ta in extern hjälp är att ha 
specialister utifrån som hjälper till. Några av intervjupersonerna nämner också att de ibland 
vid vissa tillfällen tar in externhjälp vid rekrytering, detta av rekryteringsföretag och andra 
rekryteringstjänster. Exempel på extern hjälp är urvalstester vid rekrytering samt webbaserade 
rekryeringsverktyg med mera.

Vi har tagit hjälp av rekryteringsföretag när de gäller testning ibland om vi har 
valt att  ha ett urvalstest innan… sedan har vi en tjänst som sköter hela 
rekryteringsprocessen eftersom vi har väldigt många rekryteringar.- 
Intervjuperson 8

39



Vi använder oss av ett  webbaserat verktyg, där finns de ganska bra möjligheter 
att  sortera ansökningar då utifrån bedömningsgrund och behörighetskrav som 
man får ange… man har sådana fasta fält som de ska fylla i… så kan man 
sortera utifrån de också. – Intervjuperson 9

Inom de verksamheter där man hyr in personal är extern hjälp vanligt  förekommande. Några 
intervjupersoner berättar att man tar in en extern HR-konsult vid besvärliga frågor. Samtliga 
intervjupersoner har extern hjälp i olika former. Det kan exempelvis vara hjälp med 
rekrytering, inhyrning, strategiskt HR-arbete, löner med mera. Den externa hjälpen varierar 
beroende på vad verksamheten saknar. Dessutom har de extern hjälp  av HR när de hyr in 
personal eftersom de inte behöver rekrytera själva och undkommer administrativa 
arbetsuppgifter för den inhyrda personalen.

Likheter inom dessa verksamheter är att hjälp och stöd till HR är vanligt förekommande enligt  
samtliga intervjupersoner. Skillnaden mellan dessa verksamheter är att de verksamheter som 
hyr in personal tar hjälp och stöd till HR främst från externa företag. Medan de som inte hyr 
in personal tar intern hjälp från den egna verksamheten i kombination med hjälp och stöd från 
externa företag.

4.8 HR-ceritifiering
Intervjupersonerna har delade uppfattningar kring HR som profession. Även olika åsikter om 
det är ett bra tillvägagångssätt att skapa denna profession genom HR-certifiering, 
framkommer i intervjupersonernas svar. Detta diskuterar även Wiley  (1992) och Lengnick-
Hall och Aguinis (2012). Wiley (1992) menar att en certifiering skapar erkännande och 
förtroende. En certifiering blir även ett kontrollinstrument för att säkerställa kompetens. 
Lengnick-Hall och Agunuis (2012) menar att  HR-certifiering kan vara positivt men 
förmodligen inte tillräckligt för att förändra synen på HR från en administrativ roll till en 
central roll. Däremot ser de att vidare forskning på ämnet är av intresse då man har sett 
förbättringar av certifiering. Westerlund (1986) belyser kritik mot att yrken ska vara 
professionella eftersom att professioner kan skapa segmentering på arbetsmarknaden samt att 
en hel yrkesgrupp  kan inkompetensförklaras om en person i professionen handlar 
oprofessionellt.

Intervjupersonerna som arbetar inom verksamheter där man hyr in personal har delade 
meningar om huruvida det är positivt respektive negativt med HR-certifiering. De 
intervjupersoner som anser att det skulle vara bra med certifiering menar att statusen på yrket 
skulle kunna förstärkas och att yrket blir mer auktoritärt. Att HR genom en certifiering skulle 
kunna bli en homogen grupp ses som positivt, då det blir lättare att rekrytera HR. En 
intervjuperson säger: ”Ja, en HR-certifiering skulle kunna höja statusen på yrket.” - 
Intervjuperson 5 (B). Det negativa som framkommer i intervjupersonernas svar är att man 
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riskerar att slå ut personer som redan arbetar med HR som saknar formell utbildning. En 
intervjuperson menar: ”Det kan finnas en risk då man tappar de som hållt  på med personal i 
flera år men som har vare sig tid eller ork eller kanske läshuvud för att läsa in en legitimation 
bara för att.” - Intervjuperson 1 (B). Även tanken om att  det inte finns något myndighetskrav 
med HR finns. Ett  par av intervjupersonerna har ingen åsikt om HR-certifiering är positivt 
eller negativt. 

De som inte använder sig av bemanningsföretag har delade meningar kring om en certifiering 
är bra eller dåligt. Vissa svarar att de inte har kunskap om HR-certifiering för att  uttrycka sig 
kring området medan några har bättre inblick i diskussionen.

Ja positivt är väl att  man får en kvalitetsstämpel och att  man vet vad en HR 
människa är för något. Men negativt  är ju att  det blir en ganska snäv 
yrkesgrupp kan jag tänka mig … det kan ju vara en fördel att man har en 
bredare kompetensbas i vissa fall. Att alla inte är strömlinjeformade och ser 
likadana ut på en HR-avdelning. - Intervjuperson 9

För mig känns det  inte som en viktig fråga, jag vet inte vad man skulle vinna på 
de… om det  handlar mer om att  utestänga de som man inte tycker ska jobba 
med HR frågor eller vad handlar det  om? För det är ju på nått  vis att  det är 
godkänt och det är inte godkänt och det tycker inte jag… jag förstår inte 
mervärdet i det egentligen. – Intervjuperson 8

De likheter som vi ser mellan de intervjupersoner som arbetar inom verksamheter som inte 
hyr in personal och de intervjupersoner som arbetar inom de verksamheter som hyr in 
personal, är att det inte finns något entydigt svar kring vad man tycker om HR-certifiering, det 
är både positiva och negativa aspekter som tas upp. 

4.9 Rätt kompetens
Enligt Andersson och Wadensjö (2004) menar de att det finns olika orsaker till att 
bemanningsbranschen existerar och att olika aspekter efterfrågas. Fördelarna med 
bemanningsföretag är att  verksamheter kan spara in pengar genom att låta bemanningsföretag 
sköta rekryteringar. Andra faktorer som gör bemanningsbranschen attraktiv är att 
verksamheter ökar sina chanser att hitta rätt  kompetens och spar tid genom 
bemanningsföretag.

Inom de verksamheter där man hyr in personal är den främsta anledningen till inhyrningen att 
hitta rätt  kompetens, en aspekt som stämmer överens med vad Andersson och Wadensjö 
(2004) menar. För de verksamheter som inte hyr in personal menar några att de skulle kunna 
använda sig av bemanningsföretag för att hitta rätt kompetens. Även att spara tid var en faktor 
som togs upp i enlighet med Andersson och Wadensjö (2004).
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Vidare om bemanningsföretag skulle komma till användning i de verksamheter som inte 
använder sig av bemanningsföretag skiljer sig svaren. Några menar även att det skulle kunna 
vara positivt  vid arbetstoppar och att inhyrda är lätt utbytbara i jämförelse med egen personal. 
En intressant aspekt är att en intervjuperson avviker från de övriga och menar att de skulle 
använda sig av inhyrd personal om bemanningsföretaget skulle ha kompetensen.

Ja, om det fanns rätt kompetens så skulle vi hyra in där också… Om de kunde 
hitta rätt  kompetens, då skulle vi stå och trampa utanför dörren på 
bemanningsföretagen. Men det är lika svårt för dem att hitta kompetens som 
för oss. - Intervjuperson 9

Tidsaspekten var också något som diskuterades bland de som inte hyr in personal, det var 
blandade känslor kring tid och några menar att om man skulle ha brist  på tid skulle man 
kunna använda sig av bemanningsföretag för rekrytering. Intervjupersonerna ser dock en 
effektivare tidsbesparing genom att ha egna vikarier som har tidigare erfarenhet.

De verksamheter som hyr in personal menar att tidsaspekten är en viktig faktor till att de har 
inhyrd personal. Då man använder sig av bemanningsföretag vill man ha in personer snabbt i 
verksamheten, vilket i sin tur ställer krav på bemanningsföretag att  de ska kunna hitta rätt 
personal snabbt. Detta diskuterar även Kantelius (2012). När vi ställer frågan om vad de 
största och viktigaste faktorerna till att verksamheterna hyr in personal får vi följande svar 
”Att få rätt personal snabbt.” - Intervjuperson 5 (B). ”Även om det har varit dyrt så gör vi det 
för att man får en rätt och snabb kompetens.” - Intervjuperson 3 (B).

Likheter mellan dessa verksamheter, det vill säga de som inte hyr in personal respektive de 
som hyr in personal, är framförallt  att  de ser den största fördelen med bemanningsföretag är 
att  öka möjligheterna att hitta rätt kompetens. Skillnader mellan de verksamheter som inte hyr 
in personal och de som hyr in personal är i synnerhet de olika uppfattningarna om 
tidsbesparing. De verksamheter som hyr in personal har uppfattningen av att ha inhyrd 
personal genom bemanningsföretag sparar tid på de egna resurserna. Då de inte behöver ringa 
in vikarier eller ha fullt ansvar för den inhyrda personalen. De verksamheter som inte hyr in 
personal ser att de sparar tid genom att ha sina egna vikarier som de ringer in vid behov.

4.10 Arbetsgivarens ångerrätt
Vidare menar Johnson (2010) att lagar kring anställning kan vara en bidragande orsak till att 
man använder sig av bemanningsföretag. Det framkommer att det finns en komplexitet kring 
olika typer av anställningar och därför kan bemanningsföretag vara attraktivt för arbetsgivare.
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Det som intervjupersonerna ser som positivt i de verksamheter som inte hyr in personal är att 
en inhyrd medarbetare är lätt utbytbar eftersom man kan kringgå regler med hjälp av lagar 
och avtal kring inhyrd personal. En intervjuperson nämner även att en person som är inhyrd är 
lättare att byta ut. Intervjupersonerna nämner fördelen med inhyrning att  man kan testa hur en 
person passar in i verksamheten innan anställning.

Sen är det ju jättebra ibland om man vill testa någon om man vill gå ifrån lagen 
då om man ser det  som en provanställning, men nej jag tror att det bästa är att 
man har egen personal – Intervjuperson 6

En intervjuperson som arbetar inom en verksamhet som använder sig av bemanningsföretag 
uttrycker sig också om komplexiteten med lagar och avtal som man kan kringgå genom att ha 
inhyrd personal.

Ja, det  är ju en trygghet också att  det  finns sådana ångerrätter om det  skulle 
uppstå. Man får ju hoppas på att  det  fungerar. För vår del vill jag påstå att det 
har fungerat väldigt bra, så det är väl positivt. – Intervjuperson 3 (B)

En annan intervjuperson förklarar på följande sätt när vi frågar varför de började använda sig 
av bemanningsföretag och inhyrd personal: ”Det var mycket arbetstoppar. Man behövde hyra 
in, man fick inte anställa”. - Intervjuperson 4 (B). De som hyr in personal ser möjligheter att 
gå runt de regler som finns kring anställningar, i enligt med Johnson (2010). 
Intervjupersonerna menar även att  en inhyrning kan leda till en rekrytering, förutsatt att det 
har fungerat bra med den inhyrda personen.

Likheterna med de båda verksamheterna är att de ser fördelar i att kunna kringgå regler och 
att det öppnar för möjligheter. Dessutom ser båda verksamheterna det positiva med inhyrd 
personal kan vara ett bra sätt att  tillsätta ny personal. Det som skiljer sig mellan dessa två 
verksamheter är att de som inte hyr in poängterar vikten av att ha egen personal i större 
utsträckning i jämförelse med de verksamheter som hyr in personal.

4.11 Svårigheter att rekrytera
Garcea m.fl (2011) menar att det är och blir allt svårare för de som rekryterar att hitta 
kandidater med rätt kompetens, det vill säga den kompetens som efterfrågas inom 
verksamheten. Istället för att ha kompetens i fokus vid rekryteringar anser Garcea m.fl (2011) 
att  man istället bör koncentrera sig på styrkan hos kandidaterna. Då kan man istället låta 
kandidaterna prova på sina arbetsuppgifter istället för att basera tillsättning av personal genom 
till exempel ett intelligenstest. Vi finner likheter i intervjupersonernas svar. 
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I de verksamheter som hyr in personal berättar intervjupersonerna om att det är svårt  att hitta 
rätt  kompetens. De menar även att det kan vara svårt för bemanningsföretag att hitta rätt 
kompetens. Att hitta rätt kandidater upplevs som svårt och bemanningsföretag kan vara en 
hjälp för att  hitta rätt kompetens. Intervjupersonerna menar även att det är tidskrävande att 
rekrytera, särskilt vid många sökande. Då ser de bemanningsföretag som ett bra komplement 
för underlätta rekrytering och ta fram tänkbara kandidater i linje med önskemålen.

En intervjuperson uttrycker svårigheter i att hitta rätt  kompetens vid rekrytering, när vi frågar 
om vad som är de viktigaste faktorerna till varför de hyr in personal:

Det  kan vara att hitta kompetensen. Men det vi har lärt  oss är oftast svårt  för 
bemanningsföretagen att  hitta dem också. Det  är liksom... ett exempel här nu 
innan jul så skulle vi ha en erfaren ekonom och så hittade vi inte, vi hade haft 
en annons och inte riktigt  hittat  rätt. Så då ’ja, vi hyr väl in en då’. Så fick vi, 
det var dem därifrån som hade sökt vår annons. Så det är ju inte självklart, man 
kan försöka i alla fall. - Intervjuperson 4 (B)

Vidare menar Markus m.fl (2005) att kompetens användas slarvigt. Kompetens är ett 
komplext begrepp  som är svårt att definiera. Dessutom är det viktigare att en kandidat har 
värderingar och tankar som överensstämmer med organisationen än den faktiska 
kompetensen, det vill säga en utbildning. Intervjupersonerna menar att personlighet är viktigt 
inom verksamheten vid tillsättning av personal. När vi frågar vad som är de viktigaste 
faktorerna till att verksamheten hyr in personal förklarar en intervjuperson enligt följande:

Det  var väl att få rätt  person under den här perioden liksom. Någon som man 
verkligen kunde känna att  det här blir verkligen en tillgång. Dels jobbmässigt 
men också personligt, någon som kan sprida glädje och positiv energi. Någon 
som kan hjälpa till när det  fungerar bra liksom. Skulle jag vilja säga är det 
viktigaste. - Intervjuperson 1 (B)

I de verksamheter som inte hyr in personal är det gemensamt för dem att man söker efter 
formell kompetens när man söker personer till HR. En komplexitet finner man i en 
verksamhet som mestadels rekryterar internt, man eftersträvar formell kompetens, men finns 
det inte tillgängligt måste de rekrytera externt vilket går mot deras värderingar. Med formell 
kompetens menar intervjupersonerna någon som har en utbildning inom HR, men de finner 
även att andra liknande utbildningar också är av intresse att rekrytera. Erfarenhet är något 
många också föredrar. ”Det är någon med erfarenhet, det tror jag ju att det  behövs… sen att  de 
har utbildning också då naturligtvis” - intervjuperson 6.

Likheter mellan de verksamheter som inte hyr in personal och de som hyr in personal är att  de 
ser positivt på erfarenhet inom yrket. Skillnaden är framförallt  att intervjupersonerna inom de 
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verksamheter som inte hyr in personal anser att en formell utbildning inom HR är viktigt, 
något som inte är lika viktigt bland de intervjupersoner som arbetar inom verksamheter där 
man inte hyr in personal utan personlighet väger tyngre.

4.12 Kärna och periferi
Atkinson (1984,1986) tar upp i sin modell att flexibilitet kan ses som skapandet av en kärna 
och en periferi. I kärnan ingår den funktionella flexibiliteten och i periferin den numeriska 
flexibiliteten. 

Atkinson (1984,1986) kan vi koppla till att majoriteten av de verksamheter som inte hyr in 
personal genom att de har sin egen personal, vilket  utgör verksamhetens kärna.  
Intervjupersonerna anser att det är viktigt att  ha sin egen personal. Det positiva är att de har 
kännedom om personalen och att en ordinarieanställd är införstådd i verksamheten och gör 
därför ett bra arbete. En intervjuperson nämner att man väljer att ha sin egen personal när man 
behöver extrapersonal. Då har man ett antal personer som har erfarenhet av verksamheten och 
som man ringer in vid behov. Detta ses mer praktiskt än att använda sig av bemanningsföretag 
vid kortsiktiga lösningar eftersom man behöver ha en upplärningstid för att klara av arbetet. 
Detta menar Kantelius (2012) är en del av inhyrningens logik, då kompetens är en viktig del 
då man väljer att hyra in personal. Detta på grund av att arbetsuppgifterna ställer höga krav på 
kompetens leder detta till längre upplärningstid.

Dels också för att det  handlar om kontinuitet  och sådana saker, ska vi ha olika 
folk om någon är sjuk till exempel. Man behöver ha kännedom om området 
och kunderna så man behöver ha en upplärningstid för att jobba här. - 
Intervjuperson 7 

Om det  kommer in en person som man ska lära upp, då förutsätts ju att man 
skulle behöva ha den flera månader om det ska vara någon idé. Vid kortare 
frånvaro är det bara en belastning att  ta in dem som inte kan någonting. Då är 
det bättre att  ta in de där vikarierna som vi har då, som varit  här förut  då och 
som kan komma in med kort varsel. - Intervjuperson 9

En av verksamheterna använder sig nästintill bara av intern rekrytering. Man rekryterar bara 
personal då man inte hittar rätt kompetens inom verksamheten. Detta uttrycker 
intervjupersonen som att: ”ha sin egna personal som man känner till och vet att  de gör ett bra 
jobb.” - Intervjuperson 10. Samma trygghet kunde man inte få genom ett bemanningsföretag 
för då hade man inte kontroll över vem som skulle arbeta hos dem.

De intervjupersoner som arbetar inom verksamheter där man har inhyrd personal ser sin egna 
personal som värdefull och att den inhyrda personalen är en pusselbit för att verksamheten ska 
kunna fungera vid exempelvis arbetstoppar, sjukdomar med mera. Detta är beroende av att 
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vissa intervjupersoner menar att de har en tight bemanning som inte kan täcka upp ordinarie 
personal vid specifika insatser under begränsade perioder, säsongsarbeten och så vidare. 
Följande citat  från intervjupersonerna beskrivs i linje med Atkinsons (1984, 1986) teori om 
kärna och periferi, när vi frågar om varför de har inhyrd personal:

Det  är enkelt och bra för oss, det sparar våra egna resurser i det  stora hela. 
Även om man naturligtvis betalar mer för bemanningspersonalen än vår egen, 
så tror vi att vi tjänar in den kostnaden på att  ringa in folk. Vi hyr ju in när det 
är toppar. Den största anledningen till att vi hyr in är för att vi har en tight 
bemanning. - Intervjuperson 2 (B)

Det  kan vara bra vid arbetstoppar och specifika insatser. Om jag skulle vilja 
röja igenom något område där jag sett  att  vi varit eftersatta så kan någon gå in i 
en kanske specifik kompetens och går igenom det som vi känner att  vi inte har 
tid med. - Intervjuperson 1 (B)

Här ser man tydligt bland de verksamheter som hyr in personal, att den egna personalen 
tillhör kärnan. Likheter mellan de verksamheter som inte hyr in personal och de verksamheter 
som hyr in personal är att de beskriver personalen i linje med Atkinsons (1984,1986) 
resonemang om kärna och periferi. Intervjupersonerna ser det värdefulla med att ha egen 
personal. Skillnaden mellan de verksamheter som inte hyr in personal och de verksamheter 
som hyr in personal är att man ser olika på hur man ska täcka upp verksamheten när ordinarie 
personal inte arbetar. Verksamheter som inte hyr in personal menar att de täcker upp 
verksamheten med egen personal och de verksamheter som hyr in personal menar att de 
täcker upp verksamheten med inhyrd personal. Det är skillnader genom att man har olika sätt 
att bemanna verksamheten.

Periferin som Atkinson (1984,1986) talar om är den numeriska flexibiliteten och i linje med 
Kantelius (2012) som utgår från Atkinsons (1984, 1986) modell menar Kantelius (2012) 
periferin är de som är inhyrda under kort tid. För att återkoppla till Baron och Kreps (1999) 
där de menar att strategier är komplexa och att det är svårt att  veta dess resultat, kan vi se att 
de verksamheter som inte hyr in personal har en tanke om att ha den egna personalen som 
kärna och att man ser långsiktigt på bemanningen i organisationen. Intervjupersonerna 
diskuterar att om de skulle använda sig av inhyrd personal skulle dessa personer inte ha 
samma villkor som de ordinarie anställda. Detta kan leda till att de inhyrda får en känsla av att 
tillhöra periferin och det är inget man eftersträvar inom verksamheter där man inte hyr in 
personal.
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4.13 Flexibilitet
Atkinson (1984,1986) redogör för fyra typer av flexibilitet som är numerisk, funktionell, 
distanserad samt löneflexibilitet. Vilket  vi kan koppla till våra intervjupersoner som uttrycker 
sig om detta i olika former.

Intervjupersonerna inom de verksamheter som inte hyr in uttrycker den numeriska 
flexibiliteten skulle kunna främjas genom inhyrd personal om det blir arbetstoppar i 
verksamheterna eller att andra oförutsedda händelser uppstår. Dessutom främjas en numerisk 
flexibilitet vid inhyrning genom minskat  arbetsgivaransvar. Funktionell flexibilitet handlar 
enligt Atkinson (1984, 1986) om organisering av personal, detta relaterar vi till  
intervjupersoner som menar att  de väljer att ha sin egna personal samtidigt som man har en 
arbetsrotation och egna vikarier. Löneflexibilitet ses både som något positivt och negativt då  
intervjupersonerna påpekar att det kan vara dyrt att använda sig av inhyrd personal. Den 
distanserade flexibiliteten ses inte som något nödvändigt bland intervjupersonerna, då man 
värdesätter den egna personalen. Intervjupersonerna talar om den egna personalen enligt 
följande: ”Vi försöker att ha egen personal, vi tycker att det är bättre. Så länge vi klarar det så 
vill vi göra det. Jag är jätteglad så länge vi får ha egen personal.” - Intervjuperson 6. Den 
verksamhet som rekryterar internt säger: ”Vi vill ha kvar vår egna kompetens [...] vi vill 
erbjuda jobb till de som redan jobbar här.” - Intervjuperson 10.

Intervjupersonerna inom de verksamheter som hyr in personal menar att  den numeriska 
flexibiliteten ses som positivt vid arbetstoppar då de genom bemanningsföretag snabbt kan få 
in rätt kompetens. Den funktionella flexibiliteten handlar om att man värdesätter den egna 
personalen och den kunskapen som finns och ser inhyrd personal som ett komplement till 
verksamheten. Intervjupersonerna talar om funktionell flexibilitet i enlighet med Atkinson 
(1984, 1986) om att det är fördelaktigt  att hyra in personal när arbetsuppgifter kräver en 
specifik kompetens. Intervjupersonerna kan på detta sätt  få undan arbete som de själva inte 
har tid med eller som de inte har tillräcklig kompetens för. Intervjupersonerna menar att 
inhyrd personal är dyrt, men inhyrning ses ändå som fördelaktigt. En intervjuperson menar till 
och med att  det blir billigare för verksamheten att hyra in personal istället för att bemanna 
verksamheten själva. Detta kan ses som löneflexibilitet. Dessutom kan verksamheten reglera 
löneflexibiliteten och endast hyra in personal vid behov. Den distanserade flexibiliteten ses 
också som en stor fördel. Intervjupersonerna menar att de inte behöver ha fullt 
arbetsgivaransvar och förskjuter anställningsförhållandet till bemanningsföretagen.

Bergström m.fl (2007) påpekar verksamheters upplevda behov av flexibilitet och stabilitet. 
När vi frågar en av intervjupersonerna som har inhyrd personal i sin verksamhet, om vad som 
är negativt med inhyrd personal, ges en intressant  jämförelse med flexibilitet  och kontinuitet. 
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”Det är väl kontinuiteten då, att  man lär upp personer och sedan försvinner de. Men så är det 
ju, allt har sitt pris då. Flexibilitet mot kontinuitet”. - Intervjuperson 5 (B). Kantelius (2012) 
menar även att inhyrning inte alltid skapar flexibilitet utan inhyrning kan leda till 
inflexibilitet. Vidare följer ett citat om komplexiteten att hyra in personal:

Kompetensen i företaget  vill vi äga själva. Att  vi inte ska […] låter andra 
företag, alltså som då kommer och går det  är liksom ett  beroende. Vi får inte 
vara beroende av ett  externt  företag för det  som är viktigt  för verksamheten. – 
Intervjuperson 3 (B)

Likheterna mellan de verksamheter som inte hyr in personal och de verksamheter som hyr in 
personal är dels att  den numeriska flexibiliteten stämmer överens mellan dessa verksamheter. 
Speciellt  vid arbetstoppar lyfts fördelen fram och återigen framkommer fördelen med att 
kunna kringgå regler. Skillnaderna mellan de verksamheter som inte hyr in personal och de 
verksamheter som hyr in personal är dels att den funktionella flexibiliteten varierar. De som 
inte hyr in personal ser vikten av att den egna personalen ska kunna fler saker och kunna 
utvecklas. De som hyr in personal ser den funktionella flexibiliteten med inhyrd personal som 
att de kan täcka upp  med den kompetens som saknas, då kan den ordinarie personalen istället 
fokusera på kärnverksamheten. En annan skillnad är även att  de olika verksamheterna ser 
olika på löneflexibiliteten. Verksamheterna menar att  det är dyrt att hyra in personal oavsett 
om man hyr in personal från bemanningsföretag eller inte. Dock finner intervjupersonerna 
inom de verksamheter som hyr in personal att fördelarna väger tyngre och i ett fall blir det till 
och med billigare att hyra in personal.

4.14 Sammanfattning av resultat och analys
För att sammanfatta detta kapitel vill vi sammanställa de faktorer som framträder inom de 
olika verksamheterna. Detta är de största skillnaderna vi finner efter analys av vårt resultat. 

Tabell 2. Karaktärsdrag hos de olika verksamhetstyperna.
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Inhyrda Icke-inhyrda

HR-arbete Operativt Strategiskt

Anställningskriterier 
till HR

Personlighet Formell kompetens

Stöd till HR Extern hjälp Intern hjälp

Bemanning Flexibilitet Kontinuitet 

Tidsbesparing Inhyrd personal Egna vikarier



Ovanstående tabell visar vad respektive verksamhet karaktäriseras av för att  enkelt kunna visa 
på skillnader mellan de verksamheter som inte hyr in personal och de verksamheter som hyr 
in personal. De verksamheter som hyr in personal arbetar operativt med HR och personlighet 
anses vara viktigt vid rekrytering av ny personal till HR. Dessa verksamheter har ett behov av 
flexibilitet som man skapar genom inhyrd personal då man spar tid och tar extern hjälp  till 
HR. Inom de verksamheter som inte hyr in personal arbetar strategiskt och man eftersöker 
formell kompetens vid tillsättning av ny personal till HR. Dessa verksamheter präglas av att 
vilja skapa en kontinuitet av att ha egna vikarier då man spar tid. Det stöd som HR har 
tillgång till finns oftast internt.  
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5. Sammanfattande diskussion
I detta avslutande kapitel redogör vi för vad uppsatsarbetet lett fram till. Under rubriken 
slutsats kommer vi besvara våra frågeställningar och diskutera vårt antagande. Vidare ges en 
förklaring till hur syftet har uppfyllts. Under rubriken diskussion kommer vi diskutera 
uppsatsens slutsatser samt dess styrkor och svagheter. Även förslag på vidare forskning 
kommer att delges.

5.1 Slutsats
Uppsatsens syfte har uppfyllts genom att vi har undersökt hur HR-kompetensen ser ut och 
används inom de verksamheter som inte hyr in personal och inom de verksamheter där man 
hyr in personal. Vi har även tittat på likheter och skillnader för att se samband mellan sättet att 
bemanna verksamheten samt hur HR-arbetet är utformat och vilken HR-kompetens som finns.  

5.1.1 HR-chefens betydande funktion
Den första av uppsatsens frågeställningar lyder: Hur arbetar man med HR-strategier inom de 
olika verksamheterna? För att återkoppla frågeställningen till resultatet kan vi se att det skiljer 
sig i arbetet med HR-strategier mellan de olika verksamheterna. Inom alla verksamheter 
arbetar man mot verksamhetens mål oavsett  om det finns en HR-strategi eller inte. I de 
verksamheter som inte använder sig av inhyrd personal har man uttalade HR-strategier 
tillskillnad från de verksamheter som hyr in personal, där finns enbart HR-strategier där det 
finns en HR-chef. De resterande verksamheterna som hyr in personal har varken HR-strategi 
eller HR-chef. Detta gör att vi ser tendenser som pekar på att  det  verkar vara nödvändigt med 
en HR-chef för att  upprätta och arbeta utifrån en HR-strategi. En intressant aspekt kring detta 
är att de som inte hyr in personal arbetar mer strategiskt med HR i jämförelse med dem som 
hyr in personal som arbetar mer operativt men har dock en önskan om att  arbeta mer 
strategiskt. Detta vill vi återkoppla till Schødts (2012) tankar kring att ett mer utvecklat HR 
arbetar mer strategiskt. Eftersom intervjupersonerna som arbetar inom verksamheter där man 
inte hyr in personal har en HR-strategi och arbetar mer strategiskt  kan vi se att det har ett mer 
utvecklat HR. 

Gemensamt för verksamheterna är att HR-frågor diskuteras på ledningsnivå. Däremot är det 
inte alltid HR-chefen som framför HR-frågor utan i vissa fall representeras HR av 
avdelningschefer eller andra chefer. Skillnader mellan verksamheterna är att där man hyr in 
personal finns i mindre utsträckning en HR-chef representerad i ledningsgruppen. Vi kan 
tydligt se att det är viktigt  att  diskutera HR-frågor på ledningsnivå för att  HR-arbetet ska 
kunna fungera väl och utvecklas samt skapa en högre status för HR i verksamheten. Även 
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HR-personernas arbete med chefsstöd är vanligt förekommande hos intervjupersonerna. HR 
har en rådgivande funktion och är arbetsgivarens representant på ett eller annat sätt. 

5.1.2 Behovet av stöd till HR
Den andra av uppsatsens frågeställningar lyder: Hur upplever HR-personerna sin funktion 
inom de olika verksamheterna? Intervjupersonerna i undersökningen upplever deras 
befattning som en behövd funktion genom att HR är en efterfrågad kompetens inom 
verksamheterna. Däremot konstaterar intervjupersonerna inom de verksamheter som hyr in 
personal att det finns en viss svårighet med att förklara och implementera strategiskt arbete.   
Detta tror vi kan bero på att de arbetar mestadels operativt vilket gör att det strategiska arbetet 
får mindre plats. 

En annan intressant aspekt som vi finner är att samtliga verksamheter använder sig av någon 
form av externt stöd till HR. Stödet kan exempelvis vara rekrytering och löneadministration. 
De verksamheter som hyr in personal tar hjälp  och stöd av externa företag både genom 
inhyrning men även genom annat HR-arbete. De verksamheter som inte hyr in personal har 
mer resurser inom verksamheten som är konstruerade på olika sätt, men kompetensen finns 
oftast inom verksamheten. I vissa fall används även extern hjälp  inom de verksamheter som 
inte hyr in personal.

Vid rekrytering av nya personer till HR inom verksamheter som inte hyr in personal 
eftersöker man främst formell kompetens. Ett samband vi ser är att de intervjupersoner som 
själva har en formell utbildning inom HR också värdesätter den formella utbildningen. På 
samma sätt ser vi samband med de intervjupersoner inom de verksamheter som hyr in 
personal då personlig lämplighet är viktigast vid en rekrytering av HR. Dessa intervjupersoner 
har ingen formell utbildning inom HR. 

5.1.3 Rätt kompetens
Den tredje av uppsatsens frågeställningar lyder: Hur ser man på inhyrd personal inom de olika 
verksamheterna? Intervjupersonerna är eniga om att den största fördelen med 
bemanningsföretag är att det  ökar möjligheten att hitta rätt kompetens. Flertalet av de 
intervjupersoner som arbetar inom verksamheter där man inte använder bemanningsföretag 
för att hitta rätt  kompetens, använder sig av rekryteringstjänster för att hitta den. Vi ser att 
behovet av att hitta rätt kompetens är stort. Genom att  intervjupersonerna poängterar fördelen 
med att bemanningsföretag har lättare att kunna hitta kandidater. 

Tidsbesparing är en annan gemensam faktor som tas upp men man ser sparandet av tid på 
olika sätt. De verksamheter som hyr in personal ser användningen av bemanningsföretag som 
en besparing av tid genom att arbetet kring att bemanna verksamheten minskas. Dessutom 
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anser intervjupersonerna att tid sparas genom mindre administrativt arbete. De som inte hyr in 
personal har en annan åsikt, de anser sig spara tid genom att själva ringa in egna vikarier för 
att täcka upp ordinarie personal.

De verksamheter som hyr in personal värdesätter flexibilitet framför kontinuitet gällande 
bemanning under kortare perioder. Intervjupersonerna som arbetar inom verksamheter där 
man inte hyr in personal menar att kontinuitet värdesätts framför flexibilitet genom att ha sina 
egna vikarier. Behovet av kontinuitet är större eftersom att de vill ha sin egna personal, detta 
för att  ha god kännedom om personalen och för att personalen ska ha god kännedom om 
verksamheten.

5.1.4 Vårt antagande
Ses bemanningsföretag som ett  komplement till HR inom verksamheterna? Denna fråga 
bygger på vårt antagande som innebär att det finns mindre tillgång till HR-kompetens i de 
verksamheter som använder sig av bemanningsföretag. Vårt antagande stämmer till viss del 
då de verksamheter som hyr in personal kompletterar HR-funktionen med bemannings-
företagens tjänster samt externt stöd. Däremot har vi funnit en intressant aspekt som avviker 
från vårt antagande. Verksamheterna i undersökningen använder sig av stöd till HR i olika 
stor utsträckning, både i extern och intern form. Detta är intressant eftersom vi finner att  HR 
har ett  behov av stöd, enligt de intervjupersoner som vi har intervjuat. Det här kan eventuellt 
ses som att HR kan vara underbemannade eller att de har inte tillräcklig kompetens för att 
klara av HR-arbetet på egen hand. Detta visar på att vårt antagande stämmer till viss del då vi 
ser att bemanningsföretag ses som ett komplement till HR men att annat stöd tas in i alla 
verksamheter.

5.2Diskussion kring vår slutsats
För att återkoppla till Schødts (2012) modell om HR-byggnaden samt vårt resultat av att  HR 
har behov av stöd, vill vi göra en utveckling av Schødts (2012) modell. Resultatet  av vår 
undersökning visar att stöd till HR finns hos samtliga intervjupersoner, oberoende av hur 
utvecklat HR är. Utvecklingen av Schødts (2012) modell om HR-byggnaden innebär att vi 
gjort ett  tillägg i form av en dörr. Dörren illustrerar möjligheterna att  i alla våningar kunna 
öppna upp för stöd i form av extern eller intern hjälp, eller båda delar. Dörren kan alltså 
öppnas och stängas efter behov. HR-stödet som vi såg i undersökningen och som leder till en 
utveckling av modellen där HR-stöd kan omfatta allt från rekrytering till 
organisationsutveckling, det vill säga inom samtliga våningar i modellen.      
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Figur 3. Vår utveckling av Schødts (2012) modell: HR-byggnaden

Undersökningen visar tydligt att intervjupersonerna använder sig av hjälp och stöd till HR, 
både i intern och extern form. Det vi även finner i slutsatsen är att om HR-chefen ingår i 
ledningsgruppen bidrar det till ökad förståelse för HR inom hela verksamheten. Finns en HR-
chef inom verksamheterna ser vi även att HR-strategier finns. Vi tror även att det är viktigt att 
HR har rätt kompetens eftersom det är de som rekryterar den rätta kompetensen till 
verksamheterna. Det är konstigt att den funktionen, det vill säga HR, som ska ha hand om 
personalen läggs ut på externa företag, då personalen oftast ses som den viktigaste delen i 
verksamheter.

5.3 Diskussion kring skrivprocessen
Vi vill delge våra egna reflektioner kring uppsatsen. I efterhand har vi insett att uppsatsen 
hade kunnat få en högre kvalité om intervjuguiden hade omarbetas mer ingående i ett  tidigt 
skede.Vid uppsatsens början fastslog vi de tre olika delarna, det vill säga HR-arbetet, HR-
kompetens samt bemanning som genomsyras i teori, intervjuguide samt resultat och analys.  
Detta fastställande av de tre olika delarna kan ha missgynnat oss tidsmässigt då vi blev styrda 
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av upplägget. Om vi istället hade fokuserat mer på syftet och frågeställningarna från början 
hade uppsatsarbetet kunnat underlättas. En annan svaghet i vår undersökning är att vi i 
efterhand önskar att vi hade mer empiriskt material kring kompetensutveckling, då vi finner 
att  detta ämne är intressant till vårt resultat. Vi ser även att  det  hade kunnat varit en fördel om 
en specifik befattning inom HR hade undersökts, då hade vi lättare kunnat göra en jämförelse 
i kompetensdelen då man förmodligen har liknande arbetsuppgifter. Däremot vill vi 
understryka att vi anser att uppsatsen har en hög trovärdighet och tillförlitlighet. Dessutom har 
uppsatsen bidragit till nya infallsvinklar och har bidragit till material som vi tycker vore 
intressant att forska vidare på.  

5.4 Vidare forskning
Vi kan se att  HR ses som en svårbegriplig funktion inom verksamheter och man känner behov 
av att ta in extern hjälp  för att  bedriva ett gott arbete. Detta kan vi koppla till Atkinsons 
(1984,1986) kärna och periferi då vi ser den externa hjälpen till HR som periferi. Efter att ha 
belyst områdena HR-strategi, HR-kompetens och bemanning vill vi ge förslag på vidare 
forskning.

Från vårt resultat och analyskapitel samt från slutsatsen har intressanta frågor dykt upp. 
Genom att man eftersträvar rätt kompetens funderar vi kring hur kompetent en medarbetare 
egentligen bör vara och om verksamheter egentligen efterfrågar kompetens som inte finns 
tillgänglig: Hur duktig ska en medarbetare behöva vara för att bedriva ett bra arbete? Kanske 
verksamheter borde fokusera mer på kompetensutveckling av medarbetare? Är kraven på 
kandidater för stora för verksamheternas eget bästa? Letar man efter personer som inte finns? 

Avslutningsvis tror vi att  det är relevant att forska vidare på vad det är som påverkar behov  
av stöd till HR, om det kan vara otillräcklig kompetens, underbemanning eller rent av 
bristfällig kommunikation inom verksamheter. Saknar HR kompetens eller resurser och vad 
det är som påverkar behovet av hjälp och stöd? Detta för att komplettera, bygga på eller 
utveckla vår undersökning. 
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Bilaga 1

    

Använder er verksamhet bemanningsföretag?

Om INTE är Ni i sådant fall intressanta för vår 
C-uppsats!

Vi är två studenter som läser sista året på Personal och arbetslivsprogrammet vid Karlstads 
Universitet. 

Vår C-uppsats syftar till att se om det finns någon skillnad mellan de verksamheter som använder sig 
utav bemanningsföretag och dem som inte gör det. Denna studie kommer att göras genom intervjuer. 

Vår förfrågan till Er gäller en intervju som kommer att ske v.12-v.14. i samråd med vad som passar Er 
bäst. Den person vi vill intervjua inom Er verksamhet ska ha kunskap om personalområdet och ha 
inblick i rekryteringsarbetet. Intervjun behandlas konfidentiellt och pågå under cirka 45 minuter.

Är ni intresserad av att hjälpa oss? Eller vill ni veta mer? Hör gärna av er!

Kontaktuppgifter

Anna Nilsson   Lovisa Nilsson

annanils121@student.kau.se  lovinils102@student.kau.se 

0738- 47 18 18  0768- 05 63 05
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Bilaga 2 

    

Använder er verksamhet bemanningsföretag?

I sådant fall är Ni intressanta för vår C-uppsats!

Vi är två studenter som läser sista året på Personal och arbetslivsprogrammet vid Karlstads 
Universitet. 

Vår C-uppsats syftar till att se om det finns någon skillnad mellan de verksamheter som använder sig 
utav bemanningsföretag och dem som inte gör det. Denna studie kommer att göras genom intervjuer. 

Vår förfrågan till Er gäller en intervju som kommer att ske v.12-v.14. i samråd med vad som passar Er 
bäst. Den person vi vill intervjua inom Er verksamhet ska ha kunskap om personalområdet och ha 
inblick i rekryteringsarbetet. Intervjun behandlas konfidentiellt och pågå under cirka 45 minuter.

Är ni intresserad av att hjälpa oss? Eller vill ni veta mer? Hör gärna av er!

Kontaktuppgifter

Anna Nilsson   Lovisa Nilsson

annanils121@student.kau.se  lovinils102@student.kau.se 

0738- 47 18 18  0768- 05 63 05

I
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Bilaga 3

Intervjuguide för de verksamheter som hyr in personal  
HR-ARBETET

- Hur ser din roll ut i verksamheten i arbetet med personalfrågor?

- Hur är HR-arbetet / arbetet med personal organiserat?
- Hur ser beslutsvägarna ut inom verksamheten? Vilka yrkestitlar finns på de som 
jobbar med personal?

- Beskriv HR-funktionens huvudsakliga uppgifter?

- Berätta om verksamhetens arbete mot gemensamma mål?
-Finns det någon HR-strategi? Varför/ varför inte?

- Berätta hur ni som HR arbetar mot ledning?

- Berätta hur ni som HR arbetar mot personal?

- Hur ser ni på ert arbete vid intressekonflikter?
 -Ligger er strategi närmast i linje med ledning eller personal?

- Finns det något område som ni är speciellt intresserade av / värnar om?
-Vilket område är i fokus?

- På vilket sätt beslutar ni om tillsätta ny personal?
- Angående bemanning och rekrytering

- [Om det finns] Vilken funktion har personalchefen i verksamheten?
-Ingår personalchefen i ledningsgruppen?

HR- KOMPETENS

- Upplever ni att ni är bemannade med rätt HR-kompetens?

- I dagsläget, fungerar HR-arbetet optimalt eller finns det något ni vill ändra på?
-Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad saknas isådant fall?

- Hur rekryterar ni personal till HR ( som ska jobba med personalfrågor)
-Formell / reell kompetens? Föredrar ni specialist eller generalist kunskap? Hur ser 
det ut idag? 

- Använder ni er av någon form av rekryteringstjänster?
-Med hela rekryteringsprocessen eller bara delvis? Om isåfall varför?

- Hur upplever du att din yrkeskategori / befattning uppfattas inom verksamheten?

I



- Vad betyder och hur ser du på ditt inflytande?
- Vad betyder och hur ser du på legitimitet?
- Vad betyder och hur ser du på profession i yrket?

- Upplever du att andra i organisationen vet vad du har för funktion och betydelse?

- Vad tror du om att certifiera HR-yrket?
- Positivt / negativt?

BEMANNING  I VERKSAMHETEN  

- Vad är dem största och viktigaste faktorerna till att ni hyr in personal?

- Berätta hur ni ser på bemanning av personal på lång respektive kort sikt?
-Planer kring detta

- Vad är positivt med inhyrd personal?

- Vad är negativt med inhyrd personal?

- På vilket sätt tror du att ert HR-arbete skulle påverkas om ni inte skulle använda er av 
bemanningsföretag?

- När började ni använda er av bemanningsföretag?

- Berätta om varför använder ni er av bemanningsföretag?

- På vilket sätt använder ni er av bemanningsföretagens tjänster?

II



Bilaga 4

Intervjuguide för de verksamheter som inte hyr in personal  
HR-ARBETET

- Hur ser din roll ut i verksamheten i arbetet med personalfrågor?

- Hur är HR-arbetet / arbetet med personal organiserat?
- Hur ser beslutsvägarna ut inom verksamheten? Vilka yrkestitlar finns på de som 
jobbar med personal?

- Beskriv HR-funktionens huvudsakliga uppgifter?

- Berätta om verksamhetens arbete mot gemensamma mål?
-Finns det någon HR-strategi? Varför/ varför inte?

- Berätta hur ni som HR arbetar mot ledning?

- Berätta hur ni som HR arbetar mot personal?

- Hur ser ni på ert arbete vid intressekonflikter?
 -Ligger er strategi närmast i linje med ledning eller personal?

- Finns det något område som ni är speciellt intresserade av / värnar om?
-Vilket område är i fokus?

- På vilket sätt beslutar ni om tillsätta ny personal?
- Angående bemanning och rekrytering

- [Om det finns] Vilken funktion har personalchefen i verksamheten?
-Ingår personalchefen i ledningsgruppen?

HR- KOMPETENS

- Upplever ni att ni är bemannade med rätt HR-kompetens?

- I dagsläget, fungerar HR-arbetet optimalt eller finns det något ni vill ändra på?
-Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad saknas isådant fall?

- Hur rekryterar ni personal till HR ( som ska jobba med personalfrågor)
-Formell / reell kompetens? Föredrar ni specialist eller generalist kunskap? Hur ser 
det ut idag? 

- Använder ni er av någon form av rekryteringstjänster?
-Med hela rekryteringsprocessen eller bara delvis? Om isåfall varför?
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- Hur upplever du att din yrkeskategori / befattning uppfattas inom verksamheten?

- Vad betyder och hur ser du på ditt inflytande?
- Vad betyder och hur ser du på legitimitet?
- Vad betyder och hur ser du på profession i yrket?

- Upplever du att andra i verksamheten vet vad du har för funktion och betydelse?

- Vad tror du om att certifiera HR-yrket?
- Positivt / negativt?

BEMANNING  I VERKSAMHETEN

- Vad är dem största och viktigaste faktorerna till att ni inte hyr in personal?

- Berätta hur ni ser på bemanning av personal på lång respektive kort sikt?
-Planer kring detta

- Vad skulle kunna vara positivt med inhyrd personal?

- Vad skulle kunna vara negativt med inhyrd personal?

- På vilket sätt tror du att ert HR-arbete skulle påverkas om ni skulle använda er av 
bemanningsföretag?

- Har ni någon gång använt er av bemanningsföretag?

- Berätta om varför ni har valt att inte hyra in personal?

-  På vilket sätt skulle bemanningsföretag kunna användas hos er?

II


