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Sammanfattning 
Titel: Att dela på HRM Human Resource Management mellan Bemanningsföretag, Kund-

organisation och Konsult. 

Författare: Christopher van Zant och Emilia Jonsson 

Handledare: Rebecca Stenberg 

Bakgrund och Problematisering: Atypiska anställningsförhållanden är något som har blivit mer 

och mer vanligt förekommande de senaste decennierna, dessa definieras som anställningar där inte 

relationen är av den traditionella typen där den anställde har en långsiktig relation med arbetsgivaren 

och där denne utför sitt arbete på plats hos arbetsgivaren. Dessa atypiska anställningsförhållanden kan 

ta sig olika uttryck, det kan vara olika visstidsanställningar, arbete i projektform eller anställningar i 

bemanningsföretag och så vidare. Bemanningsbranschen i Sverige har vuxit i snabb takt sedan 90-

talet, och då internationell forskning visar på att det trepartsförhållande som uppstår vid användandet 

av bemanningsföretag kan leda till utmaningar när det gäller olika delar av HRM har vi valt detta 

ämne att studera. 

Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva och förstå hur HRM hanteras i atypiska 

anställningsförhållanden. 

Metod: Den epistemologiska utgångspunkten för detta arbete är hermeneutiken, som en följd av 

detta är forskningsansatsen kvalitativ och inspirerad av abduktion. Författarna har valt att genomföra 

arbetet som en fallstudie bestående av tre primärfall som var och ett består av ett bemanningsföretag, 

en kundorganisation och en anställd. Analysen bygger på hermeneutikens tolkningsprinciper och 

meningskoncentrering. 

Resultat: Det som framkommit som centralt för hur HRM hanteras är de ömsesidiga 

beroendeförhållanden som föreligger mellan företagens förutsättningar och strategier, hur dessa 

påverkar olika delar av HRM och hur delaktighet och liminalitet har inverkan på trepartsförhållandet. 

Sökord: HRM, atypiska anställningsförhållanden, bemanningsföretag, trepartsförhållande och strategi. 



Abstract 
Title: Sharing the HRM - Human Resource Management between Staffing Agency, Client 

Organization and Employee. 

Author: Christopher Van Zant and Emilia Jonsson 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

Background  and  Problem  definition:  Atypical  employment  is  something  that  has  become 

increasingly common in recent decades, these are defined as positions where no relationship is of the 

traditional type in which the employee has a long term relationship with the employer and where he 

carries out his work at the premises of the  employer. These atypical employments can take various 

forms, it can be fixed term contracts, project work or jobs in employment agencies and so on. The 

staffing sector in Sweden has grown rapidly since the 90s, and since international research shows that 

the three-way relationship arising from the use of staffing agencies may lead to challenges in different 

parts of HRM, we have chosen to study this topic. 

Aim: The purpose of this paper is to describe and understand how HRM is handled in atypical 

employment relationships. 

Method: The epistemological starting point for this work is hermeneutics, as a result of this the 

research approach is qualitative and inspired by abduction. The authors have chosen to carry out the 

work as a case study of three primary cases, each one consisting of an employment agency, a client 

organization and an employee. The analysis is based on the hermeneutics principles of interpretation 

and concentration of meaning. 

Results: What emerged as central to how HRM is handled are the interdependencies that exist 

between the business environment and the strategies of the firm, how they affect different parts of 

HRM and how participation and liminality have an impact on the three-way relationship. 

Keywords: HRM, atypical employment, staffing agencies, three-way relationship and strategy.
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1 Inledning 
 
Denna uppsats kommer att behandla användandet av HRM (Human Resource Management) 

i atypiska anställningsförhållanden (relationer på arbetsmarknaden som inte utgörs av det 

traditionella tvåpartsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare). Inledningsvis 

presenteras begreppet atypiska anställningsförhållanden, följt av en beskrivning av 

bemanningsbranschens framväxt, vidare följer problematisering av densamma följt av syfte 

och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning. 

 

1.1 Bakgrund 
Atypiska anställningsförhållanden innebär relationer på arbetsmarknaden som inte utgörs av 

det traditionella tvåpartsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare där den anställde 

arbetar i en tillsvidareanställning på plats hos och under ledning av arbetsgivaren. Enligt 

Burgess och Connell (2006)  är den gemensamma faktorn för dessa atypiska 

anställningsformer att den anställde inte är engagerad i en långsiktig relation med sin 

arbetsgivare, detta kan ta sig olika uttryck beroende på arbetsrättsliga förhållanden i olika 

länder och företagens strategier och efterfrågan på arbetskraft.  Det kan röra sig om 

visstidsanställningar och så kallade “springvick” och projektarbete, ett annat exempel på ett 

atypiskt anställningsförhållande är när bemanningsföretag anlitas, då består förhållandet av tre 

parter i stället för två (Burgess & Connell, 2006), den anställde är anställd i ett företag men 

utför sitt arbete hos ett annat. Olika temporära anställningar har enligt Burgess och Connell 

(2006) varit den snabbast växande formen av atypiska anställningsförhållanden, från 90-talet 

och fram till idag har dessa vuxit i snabb takt. 

 
Enligt Smith och Neuwirth (2008) har bemanningsbranschen vuxit fram i USA under 1900-

talet. I mitten av 1900-talet fanns det endast några hundra företag i branschen och jobben 

som förmedlades var ofta vikariat på kontor och liknande. De anställda var ofta hemmafruar 

och andra med svag anknytning till arbetsmarknaden. I USA idag arbetar ungefär lika många 

män som kvinnor i bemanningsbranschen som består av cirka 40 000 företag. Jobben som 

förmedlas är inte bara enkla vikariat utan dessa tjänster finns i de flesta yrken och på olika 

nivåer, och att ha delar av personalen som inhyrda är idag standard i många företag. (Smith & 

Neuwirth, 2008) 
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Andra studier har gjorts i exempelvis Tyskland (Mitlacher 2008), Storbritannien (Forde & 

Slater, 2006) och Australien (Hall 2006). I Australien har utvecklingen varit liknande den i 

USA. Enligt Hall (2006) sträcker sig historien tillbaka cirka 50 år, med en ökning mellan sent 

90-tal och början av 00-talet från att ha sysselsatt 1,3 % av arbetskraften till en andel på 3,7 % 

av de sysselsatta. Forde och Slater (2006) beskriver ett liknande mönster i Storbritannien; 

mellan 1992 och 2001 ökade antalet anställda i bemanningsföretag med 346 procent, men så 

sent som på 80-talet var få anställda av bemanningsföretag.  I Tyskland har branschen också 

växt i snabbare takt de senaste decennierna (Mitlacher 2008) men ligger ändå på en lägre 

procentuell nivå än i ovanstående länder. 

 
Ännu ett exempel på hur atypiska anställningsförhållanden och bemanningsbranschen vuxit 

fram är hur utvecklingen i Sverige sett ut: De senaste två decennierna har antalet 

bemanningsföretag ökat från att ha varit ett relativt ovanligt fenomen till att ha fått en 

betydande roll på Svensk arbetsmarknad. År 1993 bestod bemannings- och 

rekryteringsbranschen av 93 företag, år 2007 hade den siffran ökat till cirka 2 600. Antalet 

personer som är anställda av bemanningsföretag har också ökat kraftigt och börjar närma sig 

80 000. (SCB). Bemanningsbranschen är relativt ung i Sverige, den uppkom under tidigt 90-

tal, av huvudsakligen två skäl; för det första så avreglerades marknaden för dessa tjänster vid 

den tidpunkten och för det andra så ökade efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster på 

grund av krav på flexibilitet (Olofsdotter, 2006) 

 

 
 
Antal bemannings- och rekryteringsföretag mellan 1993 och 2007 (SCB)
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I denna studie kommer de anställda i bemanningsföretaget benämnas som konsulter eller 

inhyrda, dessa begrepp kommer att användas synonymt. Olofsdotter (2006) använder dessa 

begrepp i sin forskning som behandlar chefers situation i bemanningsbranschen i Sverige, 

därför torde det vara relevanta begrepp för svenska förhållanden. i internationella tidskrifter 

används olika termer, men utvecklingen går mot att anställda i bemanningsföretag i större 

utsträckning benämns konsulter även där de inte utför arbetsuppgifter som traditionellt 

förknippats med konsulter (Garsten, 1999). 

1.2 Problematisering 
 
Då det har blivit mer vanligt förekommande med atypiska anställningsformer på 

arbetsmarknaden som till exempel  projektanställningar, anställningar genom bemannings-

företag och deltidsarbete har förutsättningarna för HRM (Human Resource Management) 

förändrats. Litteratur om HRM har enligt Söderlund och Bredin (2005) i stor utsträckning 

behandlat HRM under permanenta förhållanden.  Söderlund och Bredin (2005) menar vidare 

att det finns två parallella utvecklingstendenser som rör sig från det permanenta, dels 

förändras organisationsstrukturer till att bli mer temporära (projekt) och dels är individ-

organisationsrelationen i förändring åt det mer temporära.  Dessa två utvecklingstendenser 

har ett samband, projekt som arbetsform och temporära anställningsformer har vuxit 

fram i samspel med varandra. 

 
Dock täcker denna bild inte in alla de nya atypiska anställningsförhållanden som vuxit fram 

på senare tid. Det finns också forskning som fokuserar mer på HRM för olika slags 

temporära anställningar utöver projektarbete. Mycket av denna forskning riktar in sig 

antingen på hur de anställda har det i sådana anställningsformer eller hur arbetsgivaren skall 

hantera temporära anställningar och så finns det forskning om HRM i bemanningsföretag.  

Trots att det har blivit så vanligt förekommande med atypiska anställningsformer utgår 

många forskare fortfarande från HRM i relationen mellan två parter, vilket har varit den 

traditionella synen inom HRM. På senare tid har det dock kommit forskning som tar sig an 

HRM i atypiska anställningsförhållanden med utgångspunkt i att det är tre parter i 

förhållandet (bemanningsföretag, anställd och kundorganisation). Detta perspektiv har inte 

använts i forskning på Svensk arbetsmarknad än, och det är där vi tar vår utgångspunkt i 

denna studie. 
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Utöver detta teoretiska gap i form av att lämplig teori saknas finns det också praktiskt gap 

inom området. Detta praktiska gap yttrar sig i att praktiserande HR-ansvariga brister i 

tillämpning av den kunskap som forskats fram inom ramen för HRM (Rynes, Colbert & 

Brown, 2002).  Forde och Slater (2006)  har i sin studie av anställda i bemanningsföretag i 

Storbritannien funnit att det finns problem i hanteringen av anställda i bemanningsföretag 

som är unika just för den typen av atypiska anställningsförhållanden, just på grund av att det 

är ett förhållande med tre parter inblandade. 

 

1.3 Tidigare forskning 
 
Internationell forskning menar att missnöjet med bemanningsföretag beror på att de inte 

arbetar med HRM på samma sätt som andra företag. Detta beror på att de befinner sig i ett 

trepartsförhållande där ansvaret för HRM är delat mellan kundföretag och 

bemanningsföretag och den anställde inte utför arbete hos sin arbetsgivare utan hos 

kundföretaget. Förutsättningarna för att bedriva ett traditionellt HRM-arbete är därför helt 

andra än i ett traditionellt anställningsförhållande med två parter. Konsekvenserna av detta 

kan vara följande (Becker & Huselid, 1998): De anställda känner sig bortprioriterade och 

osäkra, bemanningsföretaget förlorar de fördelar associerade med att ha en välmotiverade 

arbetsstyrka som delar organisationens mål och kunderna till bemanningsföretagen för en 

lägre nivå av service. Dessutom presterar de företag som har bra HRM-praxis bättre gällande 

finansiellt mätbara resultat som marknadsvärde och avkastning (Becker & Huselid, 1998). 

 
Utmaningarna med HRM förstärks i och med att det rör sig om anställda som inte utför sitt 

arbete hos sin arbetsgivare.  Med den sorts anställning tillkommer en del komplexa aspekter 

som tillhörighet och fördelat ansvar av HRM.  Ansvaret för HRM i den situationen vi tänkt 

studera är delad mellan tre aktörer, varvid ett trepartsförhållande uppstår och med det 

tillkommer utmaningar.  Både risk, arbetsledning och arbetsgivaransvar måste delas mellan de 

tre parterna (bemanningsföretag, anställd och kundföretag). HRM i relationen mellan konsult, 

bemanningsföretaget och klientorganisationen är komplicerad och kan därför medföra 

problem och konflikter för alla de involverade parterna.  Att dessa relationer tidigare 

exkluderats från de flesta studierna av relationer mellan anställd och arbetsgivare 

demonstrerar vikten av ytterligare studier inom detta ämne. (Druker & Stanworth, 2004). 
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Enligt Druker och Stanworth (2004) finns det en hel del forskning om det mer vanligt 

förekommande anställningsförhållandet där bara två parter är inblandade. Dessa två parter 

har ömsesidiga förväntningar på varandra som skapar det psykologiska kontraktet (Druker & 

Stanworth, 2004). Druker och Stanworth menar vidare att när det är tre parter inblandade i 

anställningsförhållandet så uppstår det sex stycken ömsesidiga förväntningar vilket inte har 

behandlats i så stor utsträckning som det traditionella psykologiska kontraktet. Eftersom 

HRM påverkar det psykologiska kontraktet positivt är det viktigt att även de som befinner sig 

i ett trepartsförhållande får ta del av de fördelar det innebär med god HRM, inte bara de som 

befinner sig i det traditionella förhållandet mellan två parter. 

 
Forde och Slater (2006) har genomfört en studie som fokuserar huvudsakligen på 

kundföretag och de anställda i trepartsförhållandet. De avfärdar den vanligt förekommande 

föreställningen i Storbritannien av att de anställda i bemanningsföretag som en del av den nya 

kunskapsbaserade ekonomin som trivs med flexibilitet och är nöjd med att skapa sitt eget 

yrkesliv med ett lapptäcke av olika uppdrag i olika företag. Forde och Slater har funnit att 

anställda i bemanningsföretag är missnöjda med sin situation vilket leder till lägre lojalitet och 

ökad osäkerhet. De visar också på problem som kan uppstå, som till exempel skillnaden i vad 

kundföretag förväntar sig och vad de får; Kundföretagen vill ha samma lojalitet som de 

traditionellt anställda, men de anställda i trepartsförhållandet får ingenting tillbaka. De menar 

att de problem som vi ofta stöter på i anknytning till bemanningsföretag beror på det delade 

förhållandet den anställde befinner sig i och att detta borde studeras vidare. 

 
Vi menar att även då Forde och Slater benämner förhållandet som dubbelt, är det i princip 

samma förhållande som vi har för avsikt att studera som ett trepartsförhållande. Det är 

perspektivet som skiljer; Ser man det utifrån en enskild aktör, till exempel den anställde, så 

har den ett dubbelt förhållande i och med anknytningen till både bemanningsföretag och 

kundföretag. Men ser man på detta ur ett helhetsperspektiv så blir det ett trepartsförhållande 

där varje part har ett förhållande till två parter. Därför torde Forde och Slaters erfarenheter 

vara användbara för vår studie, även om vi har olika ord för förhållandet i fråga.  

 
Inom bemanningsföretagen kan det lätt uppstå intressekonflikter som till exempel 

konsultchefer och andra med personalansvar måste förhålla sig till (Olofsdotter 2006). 

Bemanningsföretaget har förpliktelser både gentemot sina anställda och sina kunder skriver 

Olofsdotter, och på operationell nivå kan det till exempel leda till att konsultchefer måste 
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välja mellan att lägga sin tid på antingen att sälja företagets tjänster eller lägga tiden på 

personalfrågor. Dessa kan stå i direkt konflikt med varandra och leda till negativ stress. Andra 

problem som bemanningsföretag kan stöta på enligt Olofsdotter är att det uppstår 

svårigheter med deras HRM-arbete på grund av tidsbrist och det fysiska avståndet till 

konsulten.  Detta leder till att aktiviteter som till exempel samtal, återkoppling och 

konflikthantering blir svåra att få till stånd och detta kan upplevas som brister gällande HRM. 

 
Enligt Druker och Stanworth (2004) har tillfälligt anställda och anställda genom 

bemanningsföretag först och främst använts för att hantera strategiska rekryteringsrisker, det 

kan handla om både att täcka tillkortakommanden gällande kunskap i organisationen men 

också för att möta konjunktursvängningar.  En del kundföretag ingår avtal med 

bemanningsföretag om mer långsiktiga förbindelser vilket de hoppas ska leda till lojalitet och 

stabilitet (Druker & Stanworth, 2004). 

 
Eftersom anställda i bemanningsföretag ofta är en minoritet i kundföretaget och 

kundföretaget inte anser sig ha fullt ansvar för dem så kan de anställda känna sig övergivna 

enligt Druker och Stanworth (2004). De menar att eftersom kundföretaget köper en tjänst för 

att komma undan delar av de åtaganden som är förknippade med att ha anställda, så får de 

inte samma lojalitet från de som är anställda i bemanningsföretag som de får från de 

traditionellt anställda. Druker och Stanworth menar också att om anställda i 

bemanningsföretag verkligen skall komma till sin rätt när det kommer till kvalificerade 

uppgifter är det viktigt att minska på den distinktion som görs mellan traditionellt anställda 

och anställda genom bemanningsföretag.  

 
Ett problem är att de som är anställda genom bemanningsföretag inte blir integrerade i 

kundföretaget på grund av den temporära anställningen och på grund av att de har en annan 

primär arbetsgivare. Utifrån detta är det tydligt att det inte bara är hos bemanningsföretag 

och för de anställda som det uppkommer problem, utan även kundföretagen påverkas av att 

det är ett trepartsförhållande som föreligger. Forde och Slater har också en varning till de 

som anlitar bemanningsföretag för att tillgodose sina behov av arbetskraft; fastän det kan 

spara kostnader på kort sikt så kan det innebära ökade kostnader på lång sikt och problem 

för organisationens HRM-funktion. 

 



6 

	  

1.4 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva och förstå hur HRM hanteras i atypiska 

anställningsförhållanden. 

1.5 Kunskapsbidrag 
 
Som framgår av tidigare forskning har atypiska anställningsformer i gestalt av anställningar i 

bemanningsföretag oftast behandlats utifrån en av parterna, antingen den anställde, 

bemanningsföretaget eller kundorganisationen. Vi har för avsikt att studera detta som ett 

trepartsförhållande, och i och med detta ta ett nytt grepp om detta vilket inte gjorts på 

Svenska arbetsmarknad. 

 
Vår målgrupp för denna studie är samtliga parter i trepartsförhållandet. Det är vår 

förhoppning att en ökad förståelse för hur HRM hanteras i atypiska anställningsförhållanden 

kommer att gynna både de som är anställda i ett sådant förhållande, de som är utförare av 

HRM-aktiviteter och de som arbetar med HRM på strategisk nivå. Våra mest ambitiösa 

förhoppningar är att de konsekvenser studiens resultat medför leder till en förbättring för 

samtliga aktörer i trepartsförhållandet.  Att den anställdas situation uppmärksammas och ett 

bättre omhändertagande av denne kan bedrivas ger upphov till en bättre arbetsinsats hos 

kunden som i slutändan gynnar bemanningsföretaget. 

1.6 Avgränsningar 
 
Som vi visat på i inledningen har utvecklingen i samhället gått mot det mer temporära. Vi vill 

undersöka detta fenomen genom att studera trepartsförhållanden på arbetsmarknaden. Detta 

kommer att bidra till att HRM och trepartsförhållanden studeras utifrån de speciella 

förutsättningar vi har på arbetsmarknaden i Sverige, något som inte gjorts tidigare. 

 
Denna studie kommer fokusera på den svenska kontexten och därför väljer vi att samla 

empiri från och om organisationer med etablerad bas i Sverige. Vår utgångspunkt i svensk 

kontext baserar sig på att inga eller få studier av trepartsförhållandet har genomförts här. 

Studier som har utförts i andra länder kan inte appliceras rakt av på svensk kontext eftersom 

resultaten av dem skiljer sig beroende på vilket rättsligt läge det är i landet som studeras och 

att det finns olika sätt att lösa relationerna på arbetsmarknaden. 
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2 Metod 
 
Detta avsnitt inleds med att vi presenterar de ansatser som ligger till grund för studien, vidare 

följer design av studien och beskrivning av datainsamling och analysmetod. Sist i kapitlet 

återfinns en metoddiskussion där vi tar upp källkritik, forskningsetiska principer, 

användbarhet och kvalitet. 

 

2.1 Ansatser 
 
Denna del av uppsatsen inleds med att vi presenterar vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt, 

vidare presenteras uppsatsens forskningsansats och sedan förklarings- och förståelseansats. 

Författarnas förförståelse återfinns sist i detta avsnitt. 

 

2.1.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
Epistemologi är läran om vad kunskap är och hur den uppnås (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enligt Gustavsson (2004) formas vår syn på kunskap av samhället vi lever i och den 

forskningsmiljö där vi befinner oss, så den kunskapssyn vi har förvärvat under lång tid 

påverkar det arbete vi utför här och nu. Vårt syfte, som går ut på att beskriva och förstå, 

speglar den kunskapssyn som författarna har och vidare kommer denna att beskrivas med 

hjälp av Gustavsson (2004) och Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang.   

 

De epistemologiska utgångspunkterna som Kvale och Brinkman (2009)  utgår från är 

postmodernism, hermeneutik och pragmatism, och utifrån dessa presenterar de olika 

perspektiv ur vilka kunskap kan ses; Kunskap som produktion, relation, samtal, kontext, 

språk respektive berättelse samt kunskap i ett pragmatiskt perspektiv.  Gustavsson (2004) 

skiljer på vetenskap utifrån vilka ideal de eftersträvar; den säkra och exakta vetenskapen 

(objektivism, realism, empirism och kvantifiering), den inkännande och tolkande vetenskapen 

(hermeneutik) och kritisk och dekonstruerande vetenskap (kritisk teori och 

postmodernism/poststrukturalism). Då det gäller epistemologi för denna studie har 

författarna hämtat inspiration i den hermeneutiska filosofin som enligt Kvale och Brinkmann 

sätter texter och samtal i fokus och målet är att uttolka en giltig och gemensam mening ur 

dessa. Enligt Gustavsson (2004) är hermeneutiken ett inkännande och tolkande 

förhållningssätt som söker förståelse för mänskliga och sociala fenomen. 



8 

	  

2.1.2 Forskningsansats 
 
Den forskningsansats som ligger till grund för detta arbete kvalitativ (Patton, 2002). Enligt 

Patton (2002) kan olika kvalitativa och kvantitativa metoder sorteras utifrån om forskaren har 

för avsikt att manipulera och kontrollera studiesubjektet eller ej. Patton (2002) beskriver två 

ytterligheter; dels den renaste formen av kvantitativ ansats då forskaren befinner sig i en helt 

kontrollerbar laboratoriemiljö där alla variabler kan kontrolleras, dels den kvalitativa 

motsatsen där forskaren befinner sig ute i samhället och studerar hur verkligheten yttrar sig 

utan att manipulera eller kontrollera den. Vår ansats är av det kvalitativa slaget, då vi har för 

avsikt att genomföra vår studie ute i samhället och inte har för avsikt att kontrollera eller 

manipulera. Dock kan det tänkas att vi utövar en viss kontroll då vi under intervjuerna styr 

våra intervjupersoner, men då intervjuerna kommer att vara av öppet, semistrukturerat och 

samtalsinspirerat slag hamnar denna studie i den kvalitativa änden mellan Pattons (2002) 

kvalitativa och kvantitativa ytterligheter. 

 
Enligt Patton (2002) går det också att avgöra om en studie passar att genomföra som 

kvalitativ eller kvantitativ beroende på i vilken utsträckning förutbestämda variabler 

appliceras på resultatet; i en kvantitativ studie är det redan bestämt vilka variabler som skall 

mätas, med en kvalitativ ansats går det att ta hänsyn till komplexitet och det som framträder 

som viktigt för att uppnå förståelse under processen inkluderas. Där befinner vi oss också i 

den kvalitativa ringhalvan, eftersom vår studie syftar till att beskriva och förstå ett fenomen 

som till viss del är outforskat kommer vi att under arbetets gång ta hänsyn till komplexitet 

och vad som framträder i processen. En kvalitativ ansats, enligt ovanstående, utvecklas och 

framträder då forskaren befinner sig på fältet och är i färd med att undersöka sitt fenomen, 

den gå inte att helt och hållet fastställa i förväg vilket är en förutsättning i kvantitativa studier. 

Då vårt syfte är att beskriva och förstå ett fenomen som vi inte på förväg vet hur det yttrar 

sig i den kontext det studeras inom är det lämpligt att vi under arbetets gång tar vara på 

möjligheter till förståelse som uppkommer och att vi har ett flexibelt förhållningssätt för att 

samla in ett rikhaltigt och djupt material, och därför passar den kvalitativa ansatsen vår studie. 
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2.1.3 Förklarings- och förståelseansats 
 
Den förklarings- och förståelseansats vi tillämpar i denna studie är inspirerad av Alvesson 

och Sköldbergs (2008)  beskrivning av induktion och deduktion.  Vår ansats ligger 

någonstans i spannet mellan dessa ytterligheter. Redan innan vi påbörjade detta arbete var vi 

intresserade av det fenomen vi studerar, fast utifrån dess empiriska perspektiv. Därför skulle 

vår ansats kunna beskrivas som induktiv, eftersom vi började vår studie utifrån ett empiriskt 

perspektiv (Sköldberg, 2008). Senare under arbetets gång förändrades vår ansats till att bli 

mer vad Alvesson och Sköldberg (2008) benämner en deduktiv ansats, eftersom vi insåg att 

det även från teoretiskt perspektiv fanns en utgångspunkt för vår studie. Således har vår 

studie drag av både induktiv och deduktiv förklaringsansats. Vår förklaringsansats passar inte 

heller helt in i Alvesson och Sköldbergs (2008)  beskrivning av abduktivt förhållningssätt, 

eftersom vi inte har som mål att hitta så långtgående och allmängiltiga djupstrukturer vilket är 

målet med abduktion. En sådan ansats vore alltför omfattande för de resurser vi har för detta 

arbete. Däremot eftersträvar vi den abduktiva ansatsens rörelse mellan teori och empiri och 

dess ambition att uppnå förståelse, vilket vi ser som en naturlig följd av den hermeneutiska 

ansatsen och vårt syfte. 

2.1.4 Förförståelse 
 
Enligt Ödman (2004)  är förförståelse en viktig del i den hermeneutiska processen, 

förförståelsen är en förutsättning för att uppnå förståelse vilket enligt Ödman (2004) är den 

hermeneutiska handling som leder till tolkning som i sin tur är det första av den 

hermeneutiska processens huvudmoment.  Förförståelsen innefattar enligt Ödman (2004) 

tidigare erfarenheter, upplevelser, känslor, språk, tro och personliga föreställningar. Eftersom 

förförståelsen påverkar den tolkning författarna utför följer här en beskrivning av författarnas 

förförståelse. 

 
Båda författarna läser på Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Båda 

författarna har även kommit i kontakt med trepartsförhållanden, den ene via föreningsarbete 

i en studentförening och den andre via extrajobb genom bemanningsföretag under 

studietiden. Författarna har även båda två befunnit sig i traditionella anställningsförhållanden. 

Författarna har den senaste tiden uppmärksammat att media rapporterat om 

bemanningsbranschen och arbetsmarknadspolitik, detta är en del av författarnas 
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förförståelse. Även politisk orientering skulle kunna vara en del av förförståelsen, vad gäller 

detta återfinns båda författarna i det ideologiska mittfältet, dock är den ene något 

högerorienterad och den andre lite åt vänster. 

 

2.2 Design 
 
Här beskriver vi hur vi har valt att utforma vår studie, med början i valet av fallstudie, vidare 

till datainsamling och slutligen behandlas analysmetod. 

 

2.2.1 Fallstudie 
 
Vi har valt att designa vår studie som en fallstudie, enligt Yin (2007) är en fallstudie lämplig 

då syftet är att besvara frågor som hur och varför, när inte fenomenet som studeras går att 

manipulera och det är aktuella skeenden som studeras. I vår studie kommer fallen vi valt att 

ge en bild av hur vårt studerade fenomen manifesterar sig på svensk arbetsmarknad och 

således passar det med syftet. Då det är ett aktuellt skeende vi är intresserade av att studera 

och vår kvalitativa ansats inte ger oss någon anledning att försöka manipulera vårt fenomen 

passar fallstudie som design. 

 
I vårt val av undersökningsdesign har vi också utgått från Gummessons (2004) beskrivning 

av fallstudiebaserad forskning. Enligt Gummesson (2004) passar fallstudiebaserad forskning 

för att studera komplexa fenomen, för att underlätta ett systemsynsätt och uppnå förståelse.   

Eftersom vårt mål med denna uppsats är att söka förståelse för den komplexa situationen på 

dagens arbetsmarknad och vi syftar till att studera detta utifrån ett holistiskt perspektiv som 

väger in alla parter i analysen talar även detta för att en fallstudiedesign är lämplig. 

Gummesson (2004) menar också att fallstudie som undersökningsdesign fungerar både då 

syftet är teorigenererande och teoritestande men att de ofta anses passa vid teorigenerering. 

Vårt mål är att bidra till HRM-teori genom att införliva atypiska anställningsförhållanden på 

svensk arbetsmarknad, och därför är vår studie teorigenererande vilket gör fallstudiedesignen 

lämplig. 

 
Enligt Yin (2007) kan en fallstudie bestå av olika många fall och en eller flera analysnivåer.  

Vår studie kommer att ha vad Yin (2007) benämner som en flerfallsdesign med fler 

analysenheter. Ett fall, för oss den primära analysenheten, kommer i vår studie att utgöras av 
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ett trepartsförhållande bestående av att bemanningsföretag, en kundorganisation och en 

anställd. Varje fall består i sin tur av ytterligare tre analysenheter: Bemanningsföretag, 

kundorganisation och anställd. Då vi begränsat oss till att studera trepartsförhållanden är 

detta lämpliga analysenheter. Totalt har vi valt ut tre fall enligt de urvalsmetoder som 

redovisas nedan. 

 

2.2.2 Datainsamling 

Här beskrivs urvalsmetod och genomförande. Den urvalsmetod som har valts är inspirerad 

av Pattons (2002) ”intensity sampling” och ”emergent sampling”. Under rubriken 

genomförande beskrivs urvalsprocedur, de fall som studien baseras på och intervjuerna som 

genomförts. 
 
2.2.2.1 Urvalsmetod 
 
Den urvalsmetod vi använt oss av är baserad på de urvalsmetoder som beskrivs av Patton 

(2002). Enligt denne finns det två strategier när det gäller urval, dels kan idealet vara 

slumpmässighet vilket är eftersträvansvärt i kvantitativ forskning, och dels kan 

ändamålsenlighet vara utgångspunkten för urvalet vilket är lämpligt i kvalitativ forskning. Vi 

har valt en urvalsmetod som syftar till att ge oss ändamålsenliga fal att studera. Vår 

utgångspunkt när vi började insamlingen av fall var vad Patton (2002) beskriver som 

sökandet efter fall som är rika på information och som manifesterar det fenomen vi studerar.  

Denna urvalsmetod kallas av Patton (2002)  för intensitetsurval (intensity sampling). För att 

kunna ha ett flexibelt förhållningssätt och ta till vara på de möjligheter som presenterades för 

oss under arbetets gång tog vi även inspiration i Pattons (2002) urvalsmetod som ger 

möjlighet till att ta vara på det oväntade (emergent sampling). Den hermeneutiska processen 

är i ständig rörelse mellan det empiriska materialet, kunskap, teori och erfarenhet (Ödman, 

2004) och tolkning och analys påbörjarelativt tidigt i processen enligt Kvale och Brinkmann 

(2009). Då det hermeneutiska förhållningssättet präglar hela vår studie är det lämpligt att 

urvalsmetoderna är flexibla för att möjliggöra den hermeneutiska tolkningsprocessens rörelse 

mellan del och helhet och därför valdes “intensity sampling” och “emergent sampling” 

 
2.2.2.2 Genomförande 
 
Den empiri som vi behövde för att uppfylla vårt syfte utgörs av information från allas 

perspektiv i trepartsförhållandet, det vill säga både bemanningsföretag, kund och anställd. 
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Detta material inhämtas genom intervjuer med personer med personalansvar på respektive 

organisation samt de anställda konsulterna.  Då den yttersta manifestationen av vårt fenomen 

enligt författarna utgörs av bemanningsföretagens närvaro på arbetsmarknaden tog vi vår 

utgångspunkt för genomförandet där.  De bemanningsföretag som deltar i studien är av 

relativt olika karaktär; stora, små och de återfinns i olika branscher så som 

ekonomi/administration och IT/teknik. Då bemanningsföretagen skiljer sig åt så pass 

mycket hoppas vi på att resultatet av vårt arbete kommer att vara till nytta för en relativt stor 

grupp. Eftersom bemanningsföretagen är så olika så är deras kunder också verksamma i olika 

branscher och de anställda har olika kompetenser. Vi har med avsikt valt skilda fall att 

studera, då det som trots deras olika förutsättningar har gemensamt borde vara giltigt för en 

relativt stor grupp aktörer. Våra tre primärfall ser ut som följande: 

 

• Det första fallet återfinns i IT- och teknikbranschen och utgörs av en IT- 

organisation i offentlig förvaltning, ett regionalt bemanningsföretag som arbetar mycket 

med konsulter inriktade mot IT och teknik och en IT-konsult som har haft ett uppdrag 

för det regionala bemanningsföretaget som uthyrd till IT- organisationen. 

 
• Det andra trepartsförhållandet som studerats hittas inom ekonomi och 

administration, bemanningsföretaget är nationellt verksamt och specialiserat på att 

försörja företag med resurser inom ekonomi och administration, konsulten som ingår 

arbetar med sådana uppgifter ute hos kundens ekonomiavdelning. Kunden är ett stort 

fackförbund. 

 
• Till sist har vi studerat ett trepartsförhållande bestående av ett europeiskt 

bemanningsföretag som är verksamt i många branscher, men på den lokala 

arbetsmarknaden är det mycket industrijobb så som montörer, truckförare och 

automationselektriker men även lagerarbeten förekommer. Kunden i detta 

trepartsförhållande är ett återvinningsföretag och konsulten är uthyrd till 

återvinningsföretaget som operativ arbetsledare för en grupp konsulter från det 

europeiska bemanningsföretaget. 

 
Vi har även genomfört intervjuer som inte ingår i ett av dessa trepartsförhållanden. Detta har 

vi gjort för att kunna mejsla fram fall som är rika på information och som verkligen gestaltar 

det som vi vill studera, detta i enlighet med Pattons (2002) urvalsmetod intensitetsurval. 

Dessa intervjuer ser ut som följande; En intervju har genomförts med en linjechef på en stor 
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aktör med inriktning mot försvarsteknologi, denna organisation var intressant då 

verksamheten är mycket konsulttät. Vi har även intervjuat ett teknikkonsultföretag som är 

både kund till flera bemanningsföretag men vars verksamhet består i att hyra ut konsulter, de 

har alltså erfarenheter från två perspektiv. Vi har intervjuat en person som är uthyrd genom 

ett av de riktigt stora bemanningsföretagen för att utföra administrativa uppgifter, och på så 

vis får vi kunskap om hur det är att vara konsult från en av jättarna i branschen. 

 
Utifrån de intervjupersoner vi hade att tillgå valde vi ut tre trepartsförhållanden som på ett 

tydligt sätt illustrerade det vi hade för avsikt att studera och som var rika på information.   

Dessa trepartsförhållanden utgör våra primärfall. Vi har genomfört semistrukturerade 

intervjuer med respondenter från de olika parterna. I bemanningsföretag och kundföretag har 

vi intervjuat chefer med personalansvar. För att se vilken slags HRM de anställda uppfattar 

att de får har vi intervjuat anställda i bemanningsföretag.  De semistrukturerade intervjuerna 

har gett oss en flexibilitet som passar vår prövande ansats samtidigt som den ger den 

strukturen som behövs för att föra samman material från olika aktörer och intervjuare 

(Bryman & Bell, 2007). 

 
Våra intervjuer kommer vidare att ta sin utgångspunkt i Thomssons (2010) reflexiva 

förhållningssätt till intervjuer och Gustavssons (2004) resonemang om personligt 

kunskapande. Den sorts intervjuer som Thomsson (2010) presenterar syftar till att ge 

kvalitativa och förståelsegrundade data vilket passar vårt syfte bra. Enligt Thomsson (2010) 

ger den här sortens intervjuer förståelse för de ofta vardagliga saker som intervjupersonerna 

berättar om, vilket är vad vi eftersträvar med våra intervjuer. En viktig aspekt i Thomssons 

(2010) resonemang är att analysen påbörjas tidigt i processen, redan under intervjun och 

bearbetningen av insamlad data är ett reflexivt förhållningssätt viktigt. På grund av detta har 

vi valt att använda oss av intervjuer som enligt Gustavsson (2004) kan beskrivas mer som 

samtal, med ämnen som vi låter intervjupersonen diskutera och reflektera kring tillsammans 

med den som intervjuar. Enligt Gustavsson (2004) är samtal lämpliga när målet är att få fram 

data om intervjupersonens subjektiva verklighet, känslor och åsikter. Detta är vad som 

eftersträvas i denna studie och därför har vi valt att utforma intervjuerna runt teman som vi 

vill samtala om. 
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2.2.3 Analysmetod 
 
Vår analysmetod utgår från hermeneutikens tolkningsprinciper. Dessa är hämtade från 

Radnitzky men presenteras av Kvale och Brinkmann (2009) och ser ut som följande; Den 

första grundsatsen är vad som brukar benämnas den hermeneutiska cirkeln, som är en 

metafor för den process som den hermeneutiska tolkningen bygger på nämligen den ständiga 

rörelsen mellan del och helhet. Nästa princip är strävan efter en god gestalt, sedan följer test 

av prövning av deltolkningar, hänsyn för textens autonomitet och vikten av författarens 

kunskap om det studerade ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009) Det näst sista regeln är att ha 

respekt för att det inte finns någon förutsättningslös tolkning vilket ger vikten av att redovisa 

förförståelse, och den sista principen uppmanar till att skapa en tolkning som är ny och 

kreativ (Kvale & Brinkmann, 2009).  Även Ödman (2004) behandlar den första principen, 

som vi uppfattar som den centrala inom hermeneutiken. Enligt Ödman (2004) kan 

rörligheten och dynamiken beskrivas som en cirkel eller som en spiral där förståelse växer i 

en process där det är en ständig rörelse mellan kunskap, empiri, teori, empiri igen, erfarenhet 

och tillbaka till empiri och så vidare. Vårt syfte går ut på att beskriva och förstå, och det vi 

sagt hittills om analysmetod syftar till att uppfylla förståelsedelen i syftet. För att uppfylla 

beskrivningsdelen använder vi oss av vad Kvale och Brinkmann (2009) benämner som 

meningskoncentrering, detta för att få en överblick över det material vi funnit. 

Meningskoncentreringen kommer enligt Kvale och Brinkmann (2009) resultera i ett material 

där de centrala teman som behandlas framträder, och dessa blir då tillgängliga för vidare 

tolkningar. 

 

2.3 Metoddiskussion 
 

2.3.1 Källkritik 
 
Gällande källkritiskt förhållningssätt har vi utgått från Thuréns (2005) källkritiska principer. 

Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  Tendensfriheten är den 

källkritiska princip som vi vart mest aktsamma kring på grund av att vi studerar ett fenomen 

utifrån olika aktörers perspektiv, och då de har olika roller i trepartsförhållandet är de med 

största sannolikhet tendentiösa (Thurén, 2005).  För att trots tendenserna vi förväntar oss 

finna i materialet uppnå godtagbar tendensfrihet har vi lika många representanter från varje 
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aktör i trepartsförhållandet, på så sätt är vår förhoppning att data som samlats in är 

balanserad så till vida att aktörernas tendenser balanserar upp varandra. 

 
En del av det material som använts kan sägas vara beroende (Thurén, 2005) då det har hänt 

att intervjupersoner refererar till övriga parter i trepartsförhållandet. En sådan källa är inte 

lika trovärdig som en förstahandskälla. Detta har vi försökt åtgärda genom att låta 

intervjupersonerna ta del av vårt arbete innan det publicerat för att korrigera uppenbara 

felaktigheter. Dock är inte detta helt och hållet oönskat, eftersom vi söker efter 

studiesubjektens upplevelse så är även ett icke korrekt återgiven uppgift något som är en del 

av intervjupersonens upplevelse och utgör därför ett resultat för oss. 

 
När det gäller tidssamband (Thurén, 2005) har vi i urvalsprocessen valt pågående eller nyligen 

avslutade trepartsförhållanden för att uppnå så kort tidssamband som möjligt. 

Äkthetsprincipen, som enligt Thurén (2005) handlar om att källan är det den utger sig för att 

vara, torde inte vara särskilt aktuell i denna studie. 

 

2.3.2 Forskningsetiska Principer 
 
Då de gäller de etiska aspekterna av denna rapport har författarna valt att utgå från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är vår uppfattning att dessa inte är fullt 

tillämpbara på denna rapport, dels är den skriven för forskare på en högre nivå och dels är 

den till för att skydda mycket känsligare data än den som är aktuell i denna rapport. Dock är 

grundtanken med principerna giltig även i detta arbete, och därför kommer författarna 

hämta viss vägledning i vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

 

Informationskravet har tillgodosetts genom att deltagarna innan intervju fått ett meddelande 

med en kort presentation av rapportens ämne. Samtyckeskravet har efterlevts som en naturlig 

följd av den metod som valts, intervjupersonerna har självfallet tillfrågats om de kan tänka sig 

att ställa upp på en intervju. 

 

Utöver dessa principer har Ämnesrådet även två rekommendationer. Den första går ut på att 

forskaren bör låta deltagare ta del av känsliga delar av rapporten innan den publiceras och 

den andra rekommendationen säger att deltagare bör få information om var rapporten 
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kommer publiceras och ges möjlighet att få del av rapporten. Författarna har valt att följa 

dessa rekommendationer genom att skicka ut delar av rapporten till intervjupersonerna innan 

slutinlämning och rapporten kommer även att distribueras till deltagarna när den är godkänd 

och klar. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

2.3.3 Kvalitet 
 
Då det gäller kvalitet i denna studie har författarna utgått från Kvale och Brinkmanns (2009) 

diskussion om kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. De begrepp som är centrala i denna 

är tillförlitlighet/reliabilitet, styrka/validitet och överföringsbarhet/generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om huruvida 

resultatet är konsistent och tillförlitligt. Reliabiliteten påverkas av hur intervjuerna genomförs, 

till exempel att ta ledande frågor i beaktning, men också i behandlingen av det material som 

samlats in är reliabiliteten viktig att tänka på vid utskrift och analysering (Kvale & 

Brinkmann, 2009) Då beaktande av förförståelse är en viktig del i den hermeneutiska 

processen (Ödman, 2004) borde detta bidra till att författarna reflekterar över sina 

förutfattade meningar och på så sätt uppnår vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar reflexiv 

objektivitet, att vara medveten om sin egen subjektivitet. Det är författarnas förhoppning att 

fokuseringen på förförståelse har influerat intervjuer och hantering av material på ett sådant 

sätt att frågor har formulerats på ett godtagbart sätt och när det gäller behandling av material 

har författarna dels läst varandras intervjuutskrifter men också låtit intervjupersonerna ta del 

av empirikapitlet för att på så sätt få en så tillförlitlig bild av materialet som möjligt. 

  

När det gäller validitet menar Kvale och Brinkmann (2009) att detta är något som skall vara 

genomgående i hela forskningsprocessen, från tematisering och planering av studien, till 

genomförande med intervjuer och utskrift till analys, validering och rapportering av studien. 

Validiteten blir då enligt Kvale och Brinkmann (2009) en fråga om hantverksskicklighet. 

Författarnas ambition har under arbetets gång vart att tydligt redovisa de val som studien 

bygger på, för att läsaren på så sätt skall kunna bilda sig en uppfattning om huruvida 

författarnas val har resulterat i metoder och teorier som är lämpliga för att studera fenomenet 

ifråga. 

 
Frågan om generaliserbarhet handlar om huruvida resultaten från en studie går att överföra 

till andra situationer eller personer än de som studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns 
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tre former av generalisering: naturalistisk generalisering, statistisk generalisering och analytisk 

generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009). Den naturalistiska generaliseringen bygger på 

förväntningar och erfarenheter som är individuella, här lämnar författarna över till läsaren 

och dennes kompetenser att avgöra om författarnas arbete kan vara till någon nytta i någon 

kontext som läsaren har erfarenhet av.  Den statistiska generaliseringen är möjlig att 

genomföra om urvalet för studien är slumpmässigt och resultatet kvantifierat, vilket inte är 

fallet i denna studie. Analytisk generalisering bygger dels på att författarna ger en ordentlig 

beskrivning av fallen så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om generaliserbarheten, men 

även att författarna argumenterar och visar på likheter och olikheter som skulle kunna 

påverka generaliserbarheten. Författarna menar här att det är en styrka för studien att fallen 

återfinns i tre olika branscher, på så sätt borde resultaten från denna studie vara något som är 

viktigt just för trepartsförhållandet och dess aktörer. Med hjälp av beskrivningar av de 

kontexter som fallen återfinns i är författarnas förhoppning att det skall vara möjligt för 

läsaren att bedöma huruvida de resultat som framkommer är generaliserbara eller ej. 
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3 Referensram 
 
I detta kapitel presenteras det teoretiska material som har använts för att analysera resultatet. 

Det material som har valts behandlar HRM och atypiska anställningsförhållanden, och inom 

detta område har de delar som vi funnit mest relevanta för vår studie valts ut. Kapitlet börjar 

med en diskussion om hur denna urvalsprocess gått till och vilka områden som det kommer 

att fokuseras på. Efter detta kommer en närmare beskrivning av de aspekter av HRM som 

denna studie behandlar. 

 

3.1 Teoridiskussion 
 
Forskning inom HRM är tätt sammanlänkad med de rättsliga och socioekonomiska 

förhållanden som gäller där ämnet studeras. HRM i dag består således av ett stort antal 

områden, från de mer traditionella som rekrytering, urval, kompensation och utbildning till 

den senaste tidens nya områden som till exempel internationell HRM, HRM i offentlig 

sektor, HRM i små och medelstora företag och HRM som är specifik för olika geografiska 

områden; HRM i Asien och HRM i Indien. När det är ekonomiskt svåra tider kommer HRM 

som behandlar organisatoriska neddragningar, anställningstrygghet och omstrukturering, och 

då samhället genomgår sociala förändringar har forskningsfältet HRM följt och utvecklat 

HRM för mångfaldsarbete och lika anställningsmöjligheter. Det finns HRM som är nära inpå 

andra områden så som IT och Psykologi. (Hayton, Piperopoulos & Welbourne, 2011). 

 
Då referensramen utformas har det abduktiva förhållningssättet använts, för att bedöma vad 

som är relevant har vi rört oss mellan teori och empiri och på så sätt mejslat fram de 

områden inom HRM som passar vårt syfte och är relevant för den empiri som samlats in.  

Då syftet är att beskriva och förstå hur HRM hanteras i atypiska anställningsförhållanden så 

startade insamlandet av material i ett relativt brett HRM- perspektiv, men vartefter det blev 

tydligare vilka delar av HRM som var viktiga för parterna i trepartsförhållandet både från 

teoretiskt och empiriskt perspektiv utkristalliserades en relevant referensram. 

 
Planering är en aspekt där trepartsförhållandet påverkar HRM, bland andra Stanworth och 

Druker (2006) visar på att planeringen i företag påverkas och att det finns olika 

förhållningssätt till planering i trepartsförhållanden. Planering är också något våra 

intervjupersoner upplever som en aspekt där situationen i trepartsförhållandet skiljer sig från 
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det traditionella tvåpartsförhållandet, därför är det relevant för vårt syfte att använda teori om 

planering i detta sammanhang för vår analys. När det gäller rekrytering och urval finns det 

skillnader mellan den traditionella situationen och trepartsförhållandet, till exempel menar 

Smith och Neuwirth (2009) att det är särskilda förmågor som efterfrågas då personer 

rekryteras in i ett trepartsförhållande. Vi har funnit att rekrytering och selektering är en stor 

del av våra intervjupersoners arbete och något som är viktigt för dem. I detta kapitel återfinns 

således teori gällande rekrytering och selektering. 

 
När det gäller återkoppling menar Olofsdotter (2006) att de tidsmässiga och fysiska 

begränsningar som ett trepartsförhållande innebär har negativ inverkan på hur samtal, 

återkoppling och konflikthantering behandlas. Detta är ett område där de förhållanden som 

är karakteristiska för trepartsförhållandet tydligt påverkar, och vi vill även se hur detta 

hanteras och därför har vi valt att inkludera bland andra Olofsdotters (2006) forskning om 

chefer i bemanningsföretag. 

 
Anställda i bemanningsföretag tar inte del i belöningar och förmåner i samma utsträckning 

som anställda i traditionella tvåpartsförhållanden (Kvasnicka & Werwatz, 2003). Som vi 

uppfattat det är detta en mindre fråga för parterna i trepartsförhållandet, men vi ser på 

belöningar och förmåner som en del i delaktighet och engagemang vilket enlig Forde och 

Slater (2006) inte bemanningsföretagsanställda känner i samma utsträckning som andra. Det 

förekommer teorier om hur detta kan behandlas både från kundföretaget och 

bemanningsföretagets perspektiv, och dessa har vi valt att använda oss av. 

 
Som nämnts tidigare har juridiska och socioekonomiska förhållanden inflytande på HRM, 

och vi har funnit att det material vi samlat in även berör dessa aspekter och därför har vi valt 

att inkludera teorier om hur omvärlden påverkar HRM-aktiviteter i trepartsförhållanden. Till 

exempel visar Stanworth och Druker (2006) att olika anledningar till att anlita 

bemanningsföretag har olika påverkan på HRM. 

 
Detta är de huvudsakliga områden av HRM som vi funnit relevanta för denna studie. Ibland 

går de in i varandra och påverkar varandra vilket har gjort att uppdelningen i olika områden 

möjligtvis inte är absolut konsekvent. Ambitionen är ändå att presentera områdena uppdelade 

nedan, för att underlätta för läsaren och för vår analys. 
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3.2 Förutsättningar 
 
Kim och Lee (2011) presenterar en studie som fokuserade på HR i strategiska kunduppdrag 

av konsultfirmor i Korea. De framför att själva implementerandet av HR- strategin som valts 

kan ge upphov till konkurrensfördel, att ett företag som bättre implementerar sin strategi får 

ett bättre resultat än företag med liknande strategier, förutsatt att det är rätt strategi.  Studien 

visade att mindre företag ofta inte har specifika HR- avdelningar men att strategiskt 

definierad HR leder till bättre resultat även för dessa. 

 
Minde företag kan dra nytta av att söka externt HRM-hjälp istället för att bedriva det helt i 

egen regi. Kostnaderna för de stora investeringar som krävs i specialiserade HRM-aktiviteter 

blir för mindre företag svårt att genomföra och kan undvikas genom att använda sig av andra 

företags redan etablerade HR-expertis. Det finns en tendens att välja mer strategisk 

outsourcing av HRM och studien visar att det är något som gynnar främst mindre företag i 

organisatorisk prestanda medan fördelarna för större företag minskar. Ifall företaget väljer att 

ha HR-funktioner extern bör man använda sig av så få företag som möjligt samt att man 

håller ett nära samarbete. (Sheehan & Cooper, 2011) 

 

3.3 Planering 
 
Hur organisationer planerar skiljer sig åt, och Stanworth och Druker (2006)  har kategoriserat 

hur företag planerar när det kommer till användandet av bemanningsföretag. De delar in 

planeringsformerna i Ad hoc supplementation, planerad supplementation, ad hoc 

substitution och planerad substitution. Olika anledningar till att bemanningsföretag anlitas 

kan också påverka planeringen, Hall (2006) uppger som exempel på anledningar numerisk 

flexibilitet, kostnader, rekrytering och urval, tillgång till kompetens, riskhantering och andra 

administrativa och förvaltningsmässiga skäl. Dessa anledningar kommer enligt Hall (2006) ha 

implikationer för företags HRM-aktiviteter. 

 

3.4 Rekrytering 
 
Smith och Neuwirth (2009) menar att det finns specifika egenskaper att ta i beaktning vid 

rekrytering till bemanningsföretag, den anställde bör vara en god representant, en källa till 

konkurrenskraft och ett gott försäljningsargument för bemanningsföretaget. En egenskap är 
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enligt Smith och Neuwirth (2009) attityden hos den anställde, personer som är anställda i 

bemanningsföretag behöver inse och godta de förutsättningar som trepartsförhållandet 

bjuder på. Vikten av att den anställde är en god representant för bemanningsföretaget är 

något som stärks även av Van Hoye och Lievens (2009) som visar i studie på att positiva 

åsikter om ett företag i tidigt skede är positivt relaterad till faktisk ansökan till företaget i 

fråga.  Den typen av kommunikation kan stimuleras av arbetsgivarmarknadsföring som 

Backhaus och Tikoo (2004) förklarar är ett företags insatser för att främja en tydlig bild av 

vad som gör företaget attraktivt som arbetsgivare både inom och utanför företaget. Backhaus 

och Tikoo (2004) presenterar slutsatser som visar att chefer kan använda 

arbetsgivarmarknadsföring som ett sätt att rekrytera och det bör utgöra en del av en 

samordnad HR strategi. 

 
När det gäller rekrytering menar Breaugh (2008) att många jobbsökande har en ofullständig 

eller felaktig bild av vad arbetet kommer innebära, inte vet vad de vill få ut av arbetet och 

saknar insikt i sina förutsättningar och inte kan bedöma hur de kommer reagera på de krav 

som arbetet medför. Personer som inte har en verklighetstrogen bild av arbetet de söker 

tenderar att bli missnöjda och sluta sina jobb i större utsträckning än andra (Breaugh, 2008). 

Ett sätt att komma tillrätta med detta enligt Breaugh (2008) är att arbeta med att orientera de 

arbetssökande i både negativa och positiva aspekter av arbetet, detta benämns som realistic job 

previews (RJP:s). Detta kan göras på olika sätt ((Breaugh, 2008) till exempel genom att förse 

den sökande med broschyrer, låta dem titta på en video eller så sker informationen genom 

samtal eller studiebesök. Detta skulle enligt Breaugh (2008) kunna leda till att de som sedan 

blir anställda är tillfreds med sin arbetssituation, i större utsträckning stannar kvar och känner 

att arbetsgivaren är öppen och ärlig.  Hur stort genomslag den här sortens aktiviteter får 

beror enligt Breaugh (2008) på hur lätt det är att på egen hand skaffa sig en uppfattning om 

vad arbetet innebär och vad den arbetssökande har för valmöjligheter när det kommer till 

jobberbjudanden. 

 
Olika sätt att informera om vad arbetet kommer att innebära kan hjälpa till att komma 

tillrätta med olika aspekter av den arbetssökandes brist på insikt (Breaugh, 2008), till exempel 

hjälper inte en broschyr den arbetssökande med att få en bättre insikt i sin egen kompetens, 

medan ett studiebesök kan ge en bättre insikt i hur denne faktiskt kommer att klara av 

arbetet. Därför menar Breaugh (2008) att en kombination av olika metoder för att dels öka 

självinsikt men också kunskap om arbetet och dess krav är lämpligt. 
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När det gäller olika rekryteringsmetoders potential att lyckas menar Breaugh (2008) att även 

de går att koppla till den information som den arbetssökande har möjlighet att skapa sig av 

det tilltänkta arbetet. Breaugh (2008) menar att rekrytering via rekommendation från någon 

som redan är anställd har stor potential att lyckas som rekryteringsmetod då den sökande har 

stor möjlighet att sätta sig in i vad arbetet går ut på och vad det har för krav. Att den som 

rekommenderar någon sätter sitt rykte på spel borde enligt Breaugh (2008) leda till att de som 

rekommenderas har de kompetenser som behövs och även självinsikt. Alltså borde enligt 

Breaugh (2008) personliga rekommendationer som rekryteringsmetod både komma tillrätta 

med de problem som hänför sig från bristande självinsikt men även de som är hänförliga till 

bristande information om arbetet. Breaugh (2008) visar även på att rekryteringsmetoder som 

inte relaterar så starkt till arbetet ifråga leder till att färre känner sig attraherade av tjänsten. 

3.5 Återkoppling 
 
Torka (2011) visar i sin studie på att konsulter upplever erhållen återkoppling som ett tecken 

på en organisations engagemang gentemot dess anställda och att konsulterna förväntar sig att 

få återkoppling på prestation av kundorganisationen medan bemanningsföretaget förväntas 

ge återkoppling i form av att hålla kontakt med konsulten och lösa de eventuella problem 

som uppstår.  Alvesson och Kärreman (2007)  ser återkoppling som ett identitetsreglerande 

verktyg. 

 
Återkoppling kan få en försvagande effekt i och med att de ansvariga inte har tid att 

genomföra det korrekt. Det är svårt att ge adekvat återkoppling då det kräver att det finns en 

kontinuerlig kontroll, samt att den som ger återkoppling har god värderingsförmåga, kan 

kommunicera återkopplingen väl och ha möjlighet att avsätta den tid som krävs (Alvesson & 

Kärreman, 2007). 

 

3.6 Utbildning 
 
Adams och Zanzi (2004) skriver att nuvarande utbildning för konsulter lämnar gap i 

utvecklingen för dem genom alla steg i karriären, vilket kan leda till olika former av problem 

som exempelvis missnöjda kunder och negativ kritik. De antyder att det kan finnas ett visst 

motstånd inom konsultbranschen gentemot att använda akademisk forskning som en resurs 

för förbättring inom området. 
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Det är fler fördelar för forskningen och konsulterna ifall konsultbranschen arbetar med 

institutionerna som driver forskningen. Det finns ett behov av ett större kursutbud hos 

konsulter för att adressera de olika behoven som finns bland konsulter. För nya eller 

kommande konsulter, samt vissa kunder till konsultföretag blir den akademiska världen ett 

logiskt val att lära sig om konsulterandet. För professionella konsultföretag är kontinuerlig 

utbildning från akademiska institutioner för att komplettera företagets egna 

utbildningsprogram ett bra sätt att säkerställa bra utbildning och fortbildning för företagets 

konsulter. Genom detta förutsäger Adams och Zanzi (2004) att konsulter känner större 

ansvar för sin egen utbildning och förlitar sig mindre på av företaget fastställda 

träningsprogram. Distinktionen mellan färdighetsträning och kontinuerlig personlig 

utveckling blir än viktigare i en fri arbetsmarknad. Färdighetsträning erbjuder enbart en del av 

vad som krävs för att vara anställningsbar. 

 
Personlig utveckling till att kunna marknadsföra sina egna tjänster och att förstå sin egen 

kapacitet samt passa in en föränderlig marknad kommer bli centralt för att ha en lyckad 

karriär som konsult. Detta stämmer överens med vad Hall (1996, 2002) ur Adams och Zanzi 

(2004) uttrycker som att konsulter kommer att behöva anpassa och omdefiniera sig själva 

kontinuerligt. Företag som arbetar med akademiska institutioner behöver inte lägga ned lika 

mycket tid och pengar på egna program.  Eftersom konsulter utför sitt arbete på plats borta 

från sina arbetsgivare måste de vara utbildade tillräckligt mycket för att själva kunna fatta 

genomtänkta beslut. Adams och Zanzi (2004) menar att konsultbranschen har ett dåligt rykte 

som är grundat på att konsulter ofta ses som icke kvalificerade, och att detta kan tas itu med 

genom att det börjas utveckla konsulter genom att tillämpa akademisk forskning. 

 

3.7 Delaktighet 
 
När det gäller delaktighet är detta ett ämne som har studerats inom det 

organisationsteoretiska området inom ramen för den utveckling som har skett mot mer 

flexibla och tillfälliga förhållanden av olika slag av till exempel Garsten (1999) och Tempest 

och Starkey (2004). På grund av dessa organisatoriska förändringar menar Garsten (1999) att 

de som är anställda under temporära förhållanden är utsatta för ett fenomen som benämns 

liminalitet. Liminalitet (Garsten, 1999) är ett begrepp som skall fånga de olika personliga, 

subjektiva och identitetsmässiga aspekterna av att ha ett temporärt anställningsförhållande; 
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det kan innebära både möjligheter och risker för alla parter i ett sådant förhållande. 

 
Garsten (1999)   presenterar ett exempel som tydligt visar hur temporära organisationsinslag 

skapar liminalitet. Fallet är Apple, och där är situationen så att de fast anställda har dels en 

fast lön, olika slags förmåner, tillgång till lokaler och information på företaget och möjlighet 

att delta i seminarier och träningsaktiviteter. De temporärt anställda däremot hade en liminal 

position i organisationen. De såg sina temporära uppdrag som en chans att komma in i 

organisationen, men de befann sig någonstans mittemellan. De hade ID-brickor i en annan 

färg än de fast anställda, de utförde andra slags arbetsuppgifter som syftade till att stödja de 

fast anställda, de hade inte samma tillgång till information eller förmåner av olika slag. De 

deltog inte i utbildning, fortbildning eller teambuilding då de förväntades utföra det arbete de 

var där för att göra och inget annat. Denna situation av liminalitet behöver inte bara vara 

negativ, det kan också innebära att den anställde inte känner att denne behöver engagera sig i 

sociala intriger, inte behöver kunna precis allt och behöver inte arbeta övertid (Garsten, 

1999). Liminalitet kan alltså innebära en viss frihet (Garsten, 1999). Liminalitetsbegreppet har 

sedan dess applicerats på olika aspekter inom organisationsteorin, till exempel har Tempest 

och Starkey (2004) studerat lärande ur ett liminalitetsperspektiv, och drar slutsatsen att 

liminalitet kan ha både positiva och negativa konsekvenser för lärande i organisationer. 

 
Denna organisatoriska utveckling har även studerats ur ett HRM-perspektiv av till exempel 

Bergström (2001) som studerat externaliseringen av anställningsförhållanden ur ett 

arbetstagarperspektiv. Externaliseringen kan ta sig uttryck i temporaritet, administrativt och 

geografiskt avstånd men även att ansvar externaliseras och detta kan få konsekvenser för de 

anställda. Till exempel kan detta innebära att ansvar för utbildning läggs på den anställde och 

att denne själv tar hand om sin anställningsbarhet istället för arbetsgivaren. 

 
Även Forde och Slater (2006) har studerat den organisatoriska förändring som skett mot det 

mer temporära ur ett HRM-perspektiv, och funnit att personer som är anställda i ett 

trepartsförhållande är mindre delaktiga och engagerade än de som är anställda i ett 

traditionellt tvåpartsförhållande. Forde och Slater (2006) menar att aktiviteter som syftar till 

att öka arbetstillfredsställelse, ge mer handlingsutrymme till de anställda, mer kompetens-

utveckling, mindre direkt kontroll och större medbestämmande är faktorer som normalt ökar 

delaktighet, men när det kommer till trepartsförhållanden är det oklart om de anställda är i en 

sådan position att de påverkas positivt av detta. Eftersom de har ett förhållande till både 
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bemanningsföretag och kundorganisation blir det oklart vilken organisation som 

delaktigheten skall fokuseras till, det är enligt Forde och Slater (2006) kundorganisationen 

som har inflytande över många av de faktorer som påverkar delaktighet och engagemang, 

men det är inte säkert att det finns incitament för dem att arbeta med delaktighetsfrågor, 

tvärtemot har det visat sig att kundorganisationer i allmänhet gör ganska lite inom detta 

område (Forde & Slater, 2006). Forde och Slater (2006)  menar även att de som faktiskt 

skulle kunna dra fördel av delaktighetsarbete, nämligen bemanningsföretaget, har begränsade 

möjligheter att göra detta. Forde och Slater (2006) visar även på att delaktighet och 

engagemang är lägre för de som är anställda i bemanningsföretag jämfört med de som är 

direkt anställda, även om detta är vad som kan förväntas utifrån den situation de befinner sig 

i så finns det en kollision mellan det engagemang som kundföretagen förväntar sig att få och 

vad de faktisk i sin tur gör för att skapa delaktighet.  Längre uppdrag och chans till en 

tillsvidareanställning då uppdraget är slut är sådant som skulle kunna påverka engagemang 

och delaktighet positivt (Forde & Slater, 2006). Burgess och Connell (2006) visar även på att 

identifikationen med kundorganisationen är lägre för de som kommer från ett 

bemanningsföretag och att det kan bli problem för HR-funktionen. 

 
Alvesson och Kärreman (2007) tar upp vad som benämns som aspirerande kontroll vilket 

innefattar en själv och ens identitet, strävan om att förbättra sig kompetens och strävan efter 

belöning flyter ihop med viljan att vara en del av organisationens norm. HRM delen av 

aspirerande kontroll stärks av att identitetsprojekt kan struktureras. Detta innebär att 

konstruera en identitet för individerna inom ramen för organisationens identitet. HRM 

system och praxis påverkar alltså inte bara utvecklandet av person i en organisation utan även 

dessas självförtroende, egna identitet och motivation. Självförtroendet hos konsulter blir nära 

sammankopplat med deras prestation och ett utvecklat HRM system ska då höja denna 

prestation. (Alvesson & Kärreman, 2007). 

3.8 Chefens roll i bemanningsföretag 
 
Olofsdotter (2006) har funnit att ledares arbetsuppgifter i bemanningsföretag kan delas in i 

fyra kategorier: Matchning, försäljningsansvar, personalansvar och relationsutveckling. Dessa 

uppgifter skall hanteras parallellt och vissa av dem står i konflikt med varandra enligt 

Olofsdotter. De personer i bemanningsföretagen som har dessa ansvarsområden utsätts 

enligt Olofsdotter en arbetssituation som karakteriseras av komplexitet, negativ stress och en 
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ständig balansering av krav från anställda, kunder och bemanningsföretag.  De är ansvariga 

för arbetet som deras anställda utför, men de har inte inflytande över det (Olofsdotter, 2006). 

Vid matchning ska de inte bara hantera kundernas ibland orealistiska krav och önskemål om 

kön, ålder eller ursprung utan måste även se till den kompetens som finns i 

bemanningsföretagets pool och till arbetstagarens behov vilket kan vara problematiskt enligt 

Olofsdotter (2006). Enligt ovanstående uppstår det ibland situationer då det behöver 

prioriteras, som till exempel kan försäljning premieras på bekostnad av relationen till de 

anställda. Detta påstår Olofsdotter (2006) leder till att bemanningsföretag försöker anställa 

personer som är självständiga och utåtriktade och själva kan se till sin arbetssituation. För att 

hantera detta presenterar Olofsdotter (2006) två förhållningssätt som hon anser hjälpa 

cheferna i deras arbete; De kan ha ett förhållningssätt som antingen är rigid eller gränslöst, 

och den ansvarige kan på så sätt få ett verktyg för vilka områden som är viktiga för denne 

och där principfasthet är viktigt och andra områden där denne kan vara mer gränslös 

gentemot kunder, anställda och bemanningsföreta 

 
I sin studie om konsultfirmor har Richter, Dickmann och Graubner (2008) studerat HRM 

system i kontexten av organisationsarketyper. Studien visar att det inte finns ett enda korrekt 

sätt att bedriva HRM som passar oavsett typ av organisation utan att det istället kan skilja säg 

väldigt mycket mellan organisationstyper. I den ena typen, benämn P2-typen av 

konsultföretag, är HRM en integrerad del av organisationen och bedrivs av konsulter själva 

istället för av en specifik HR avdelning. För den andra typen, MPB är mer lik större företag 

med separata HR avdelningar och tenderar att ha tydliga och specifika HRM-policyer. 

(Richter, Dickmann & Graubner, 2008) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som studien bygger på.  De tre 

trepartsförhållandena presenteras var för sig.  Det första trepartsförhållandet består av 

Regionala Bemanningsföretaget, IT-Organisationen och IT-Konsulten, det andra 

trepartsförhållandet utgörs av Nationella Bemanningsföretaget, Fackförbundet och 

Ekonomikonsulten och i det tredje trepartsförhållandet ingår Europeiska 

Bemanningsföretaget, Återvinningsföretaget och Återvinningskonsulten. 

4.1 Trepartsförhållande 1 
 
Regionala Bemanningsföretaget bildades på 90-talet och deras affärsområden är rekrytering, 

personaluthyrning och undersökningar. Regionala Bemanningsföretaget arbetar med 

inriktning mot akademiker, främst med inriktning mot IT och teknik vilket speglar bristen på 

sådan arbetskraft på den regionala arbetsmarknaden. Den person vi intervjuat på Regionala 

Bemanningsföretaget är HR-chef och rekryteringsansvarig med lång erfarenhet av branschen 

och har arbetat på Regionala Bemanningsföretaget sedan 2007. Den IT- konsult vi intervjuat 

har genom Regionala Bemanningsföretaget arbetat hos en IT- organisation med att hjälpa till 

i arbetet för att ta fram en IT-strategi. IT-Konsulten har en kandidatexamen i 

kognitionsvetenskap och en master i informatik.  IT-Organisationen ansvarar för att utveckla 

projekt, utveckling av IT-system, förvaltning och vidareutveckling av verksamhetssystem och 

tjänster kopplade till IT-infrastruktur. Den person vi intervjuat på IT-Organisationen är 

centrumchef med erfarenhet från verksamhetsutveckling, systemutveckling och 

systemarkitektur i både privat och offentlig sektor. Centrumchefen har läst systemvetenskap 

och matematik.  

4.1.1 Förutsättningar 
 
När det gäller utvecklingen i branschen tror IT-Organisationen att IT-branschen ligger långt 

fram i utvecklingen då konsultverksamhet har funnits länge i branschen, mycket längre än 

bemanning i andra branscher vilket har gjort att man redan börjat se strategiska partnerskap 

som ett naturligt inslag. Detta matchar väl hur bemanningsföretaget ser på sin verksamhet, de 

sysslar inte med det slaget av bemanning som syftar till att fylla luckor snabbt när någon blir 

sjuk eller liknande utan arbetar med strategisk kompetensförsörjning. En utmaning vad gäller 

upphandling är enligt Regionala Bemanningsföretaget den offentliga sektorns upphandling då 
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de tecknar stora ramavtal för allt ifrån vaktmästare till IT-chefer, dessa avtal är väldigt svåra 

för små företag att komma in på. IT-organisationen finns i offentlig sektor vilket innebär att 

de har ett antal samarbetspartners som de tecknar ramavtal med efter offentlig upphandling, 

vilket Centrumchefen menar leder till kontroll över kvalitet och pris och att de är 

kostnadseffektiva men det leder även till att det kan uppstå problem ibland. Ett exempel på 

ett sådant problem är att vid ett tillfälle löpte avtalen ut utan att något nytt hade tecknats 

vilket ledde till att de inte kunde upphandla den här sortens tjänster i den omfattning de 

skulle velat under en period utan behöver antingen dra ned eller rekrytera i egen regi. 

 
Regionala Bemanningsföretaget menar att kunder anlitar bemanningsföretag dels för att få 

prova en person, är de inte nöjda hittar bemanningsföretaget en annan, men det är också på 

grund av att många företag försöker bygga en organisation där det finns flexibilitet om 

konjunkturen eller orderingången viker.  IT-Organisationen anger att anledningen till att de 

använder sig av bemanningsföretag är att det är en kortare process än om de anställer någon 

själva, de upplever också att det är lättare att få in en specifik kompetens och få igenom sin 

kravprofil än om de själva tar in ansökningar. IT-Konsulten tror att anledningen till att IT-

Organisationen anlitade det Regionala Bemanningsföretaget för detta uppdrag var att det 

behövdes någon snabbt och det var enkelt och gick snabbt att 

få dit IT-Konsulten. 
 
IT-Konsulten upplevde det som att IT-Organisationen var vana att ta emot konsulter och att 

de konsulter som fanns i organisationen var där i egenskap av experter. IT-Organisationen 

har i dagsläget 5-6 konsultföretag representerade hos sig. Centrumchefen menar att det 

arbetskraftsutbud de möter till viss del har betydelse när de väljer i vilken form de skall ta in 

personal, vissa specifika kompetenser är väldigt svåra att få tag på både som extern resurs och 

vid rekrytering i egen regi, men något mindre svårt via konsultbolag. När det gäller andra 

kompetenser som inte är lika svåra att få tag på är det andra faktorer så som varaktighet på 

uppdraget, ekonomi och tidpunkt då konsulten eller resursen skall vara på plats som har 

betydelse för valet mellan att ta in en extern resurs eller anställa någon själva. 

 
De fördelar som IT-Konsulten upplever med att arbeta genom ett bemanningsföretag är att 

det gett en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, att detta uppdrag kan leda till att en 

tjänst som IT-Konsulten skulle vilja ha i framtiden och att det gav en bra möjlighet till att 

knyta värdefulla kontakter. Fördelar som IT-Organisationen upplever är att det går fort att ta 

få in ny kompetens, man kan få nya perspektiv och det är möjligt att öka leveransförmågan 
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under en kortare period och åstadkomma saker de inte skulle klara på egen hand. Nackdelar 

för IT-Konsulten är att det kan finnas risk för att man hamnar i beroendeställning till 

bemanningsföretaget för att om man vill ha uppdrag i framtiden är det bäst att säga ja och 

inte ifrågasätta saker och ting, detta är inget som IT- Konsulten tror behöver vara medvetet 

från bemanningsföretagets sida men att det är så man reagerar och att det då kan bli så att 

man kompromissar lite mer än vad som känns okej för att de ska ringa nästa gång något 

dyker upp. Men den största nackdelen som IT- Konsulten upplevde var att denne inte hade 

något inflytande över sin lön, IT-Konsulten kom till mötet då anställningsavtalet skulle 

skrivas under förberedd och laddad inför att få löneförhandla och så var lönen redan 

förtryckt på anställningshandlingarna. Detta tycker IT-Konsulten att Regionala 

Bemanningsföretaget kunde skött bättre, och i alla fall gett sken av delaktighet i 

lönesättningen. 

 

4.1.2 Planering 
 
Regionala Bemanningsföretaget har just nu ett 30-tal personer ute på uppdrag.  Det 

vanligaste upplägget i Regionala Bemanningsföretaget är att konsulten får en 

visstidsanställning på 6 månader hos bemanningsföretaget och när uppdraget är slut får 

konsulten en tillsvidareanställning på kundföretaget. Det är också vanligt att personer som 

fått sitt arbete på detta sätt återkommer efter ett par år och ber Regionala 

Bemanningsföretaget att  hjälpa dem med nästa steg i karriären. Regionala 

Bemanningsföretaget har sitt ursprung i universitetsvärlden och då var deras fokus att hjälpa 

studenter ut i deras första arbete. Detta förhållningssätt finns kvar i företaget men idag drivs 

det privat. Detta gör att när en anställd går över i en anställning ses detta som något positivt 

eftersom både konsulten och kunden är glada, vilket intervjupersonen på Regionala 

Bemanningsföretaget menar är en kontrast till hur andra bemanningsföretag som arbetar med 

pooler av anställda ser på att deras anställda går över till kundföretaget, i dessa fall ses det 

som något negativt och ett intäktsbortfall menar intervjupersonen. Bemanningsföretaget är 

underleverantör till konsultbolag som har ramavtal med större företag på orten så som SAAB 

och Ericsson och det område som de är fokuserade på är IT och teknik. 

 
Regionala Bemanningsföretaget arbetar inte med pooler av anställda som hyrs ut till olika 

kunder, utan till varje specifikt uppdrag rekryteras en person och visstidsanställs, och sedan 

övergår detta oftast till en anställning hos kund. Detta gör att vad det gäller planering 
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behöver inte Regionala Bemanningsföretaget tänka på beläggningsgrad då inte konsulterna 

har en tillsvidareanställning. IT-Konsultens erfarenhet av planering i detta fall var att det gick 

väldigt snabbt, på en fredag var intervjun och måndagen därpå började uppdraget och IT-

Konsulten hade inte med hjälp av Regionala Bemanningsföretaget kunnat skapa sig en bild av 

vad uppdraget gick ut på utan det kom först ute hos kund. IT- organisationen är vana att ta 

emot externa resurser, just nu är cirka 20 % av personalen extern. För IT-organisationen är 

planeringsprocessen mycket kortare vid användning av bemanningsföretag än om de anställer 

någon i egen regi. Från idé till att konsulten är på plats kan det ta mellan ett par veckor och 

ett par månader, medan det kan ta ett halvår att rekrytera någon i egen regi. Om rekrytering 

sker i egen regi skall det även vara facklig samverkan i planeringsprocessen. 

 

4.1.3 Rekrytering 
 
När det gäller rekrytering menar intervjupersonen på Regionala Bemanningsföretaget att det 

viktiga är att ha kundens kravprofil framför ögonen, att tänka på att konsulten skall passa i 

kundens organisation och inte vad rekryteraren personligen tycker om konsulten. Begreppet 

konsultmässighet innebär för vår intervjuperson till stor del social kompetens, att en person 

inte är för introvert eller blyg, inte kan ta folk eller inte riktigt vet hur man beter sig och lite 

hur personen ser ut och har för attityd. Detta kan vara ett problem när det kommer till 

personer inom IT enligt vår intervjuperson, det kan då vara ett problem att dessa personer 

inte är vana vid det sociala samspelet efter att ha suttit inne på universitet och umgåtts med 

en väldigt snäv grupp eller haft sitt sociala liv på nätet. Ett exempel som ges är en kandidat 

som kom på intervju barfota i sandaler och med shorts när det var 20 grader kallt ute, denna 

person hade en typ av kompetens som var eftertraktad på marknaden och då kanske det går 

att kosta på sig sådant, men det är inte konsultmässigt. Likaså finns det folk som inte möter 

kunden med blicken eller tar i hand och det kan vara så att när det rekryteras inom IT så är 

det hårdvaran som räknas och det backas då ibland på den sociala kompetensen eller 

konsultmässigheten förklarar intervjupersonen. 

 
Då IT-Konsulten rekryterades fanns redan denne i Regionala Bemanningsföretagets 

kandidatbank. Vid ett tidigare tillfälle träffade bemanningsföretaget konsulten men det gick 

inte vidare till anställning den gången. IT-Konsulten var en av två som blev tillfrågade om 

uppdraget på IT-Organisationen, båda fick komma på intervju men IT-Konsulten fick 

uppdraget vilket denne tror berodde på tillgänglighet och snabbhet snarare än unika 
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egenskaper. Då denna rekrytering ägde rum var det mitt i semestertider och det gällde ett 

kortare uppdrag, därför tror konsulten att det inte var så många sökande och att konsulten 

fick uppdraget för att denne var tillgänglig först och främst. 

 
IT-Konsulten kan inte se att hon i framtiden skulle bli rekryterad av Regionala 

Bemanningsföretaget igen, utan vill helst arbeta i ett traditionellt tvåpartsförhållande. I IT- 

Organisationen är det inte någon skillnad på vilka som blir rekryterade direkt och vilka som 

blir inhyrda, Centrumchefen kan tänka sig att ta in både specialister och folk till produktion 

genom bemanningsföretag men skulle lika gärna kunna tänka sig att anställa i egen regi. 

Centrumchefen ser inte heller att det skulle vara några särskilda egenskaper som är viktiga vid 

rekryteringen, utan de egenskaper som enligt denne ofta framställs som viktiga för en konsult 

så som kundorientering och lösningsorientering är lika önskvärda när någon rekryteras direkt 

till organisationen. 

 

4.1.4 Återkoppling 
 
Enligt Regionala Bemanningsföretaget är återkoppling, en nära relation och dialog ett måste 

för att kund och konsult skall trivas.  Det är också bemanningsföretagets arbetsgivaransvar 

att se till den anställdes psykosociala miljö och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i 

enlighet med svensk lagstiftning och därför går det inte att överlåta ansvaret för återkoppling 

på kunden. Därför följer de alltid upp och ser till att konsulterna får återkoppling och håller 

koll på om de gör ett bra jobb, enligt intervjupersonen skulle det vara ett riktigt misstag om 

någon blev bortglömd ute hos kund. IT-Konsulten uppger att den återkoppling som förekom 

gavs av IT-Organisationen och var kopplad till det dagliga arbetet, den enda kontakt IT-

Konsulten hade med bemanningsföretaget var när denne bad om att få ett papper påskrivet, 

enligt IT-Konsulten så menade bemanningsföretaget vid detta tillfälle att eftersom de inte 

hört något dåligt så betydde det att det gick bra. IT-Konsulten har inte blivit kontaktad av 

Regionala Bemanningsföretaget för återkoppling varken via telefon, mail eller personligt 

möte. IT-Organisationen uppger att de inte gör någon skillnad på konsulter och egna 

anställda när det kommer till återkoppling i det dagliga arbetet, den skillnad som finns är att 

det inte ingår i deras HR- processer att konsulter får utvecklingssamtal, men tror att det 

säkert kan förekomma. IT- Organisationen är väldigt nöjd med Regionala 

Bemanningsföretaget då de uppfattats som väldigt lyhörda för hur det gick för IT-Konsulten, 

om det var rätt person och om IT- Organisationen var nöjd med IT-Konsulten. 
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Centrumchefen tycker att Regionala Bemanningsföretaget utmärker sig genom att vara så 

måna om att det är rätt person och att personen fungerar i organisationen.  

4.1.5 Utbildning 
 
Vad gäller utbildning och fortbildning menar IT-Konsulten att det viktigaste denne fått med 

sig från uppdraget är en god referens inför framtiden, då uppdraget var så kort så förekom 

ingen utbildning eller fortbildning. Eftersom Regionala Bemanningsföretaget inte jobbar med 

pooler av anställda utan enbart hyr ut dem en kort period så förekommer ingen utbildning 

eller fortbildning. IT-Organisationen resonerar som så när det kommer till utbildning och 

fortbildning att konsulter självfallet tar del av intern information och intern utbildning men 

externa utbildningar som syftar till att konsulten skall fortbilda sig i till exempel ett 

ämnesområde är inte aktuellt att skicka konsulter på, då IT-Organisationen betalar 

bemanningsföretaget för att hitta en viss kompetens så skall inte kunden se till att konsulten 

får denna kompetens. 

 

4.1.6 Delaktighet 
 
Vad gäller relationer så uppger IT-Konsulten att denne kom in i arbetsuppgifterna och på 

arbetsplatsen fort och att de på IT-Organisationen var jättetrevliga. IT-Konsulten upplevde 

inte att det var någon skillnad mellan de som var externa och de som hade en anställning 

direkt i IT-Organisationen, det som möjligtvis skulle kunna vara en skillnad var att de som 

kom från konsultbolag upplevdes som mer ambitiösa och måna om att visa framfötterna. IT-

Konsultens upplevelse av IT-Organisationen var att de var öppna och trevliga och inte satt 

på olika platser i lunchrummet eller liknande.  Centrumchefen upplever också att relationerna 

mellan de som är konsulter och de som är anställda hos IT-organisationen är goda och att de 

behandlas som vilka medarbetare som helst. IT-Organisationen är ibland iväg på aktiviteter 

och de försöker då så långt deras regelverk tillåter ta med även de som inte är anställda direkt 

hos dem, och de står då för kostnaden för de externa medarbetarnas deltagande. 

 
Regionala Bemanningsföretaget ordnar även de med aktiviteter för sina konsulter, till 

exempel försöker de få konsulter att komma iväg och träna, samt att de anordnar olika 

nätverksaktiviteter som glöggkvällar och samarbeten med andra företag i regionen. 

Intervjupersonen tror dock att kopplingen till kundföretaget oftast är starkare eftersom 

konsulten träffar någon från dem en eller två gånger i månaden, talas vid någon gång i telefon 
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och är med på någon aktivitet ibland men träffar kunden varje dag. Då är det naturligt att 

konsulten känner större samhörighet med kundföretaget och detta är enligt intervjupersonen 

på Regionala Bemanningsföretaget okej. De flesta är bra representanter för 

bemanningsföretaget, och är de inte det så får de reda på det snabbt. De brukar följa upp att 

konsulten får vara delaktig på kundföretaget, och enligt vår intervjuperson är det i stor 

utsträckning så att konsulter får vara med på de aktiviteter som kundföretaget ordnar. Detta 

kan bero på att många är vana vid att ta emot konsulter och det har blivit vanligt att en stor 

del av personalstyrkan är konsulter, och skulle inte dessa få vara med så skulle det inte bli så 

många kvar att hitta på aktiviteter med. Intervjupersonen på Regionala Bemanningsföretaget 

menar att konsulterna till stor del är delaktiga hos kund, men inte helt fullt ut innan de 

verkligen blir anställda hos kunden. 

 

4.1.7 Chefens roll 
 
På Regionala Bemanningsföretaget är de som arbetar som kundansvariga även 

konsultansvariga, och varje konsultansvarig ansvarar för mellan 10 och 15 konsulter, mer tror 

vår intervjuperson det är svårt att hålla reda på. Det är en stressig bransch med tufft och hårt 

arbete, men de försöker hålla koll på arbetsbelastningen så att ingen kroknar på vägen. Det är 

en fördel för Regionala Bemanningsföretaget att de har kombinerat rollen som kundansvarig 

och konsultansvarig eftersom det ofta är genom konsulten som de kan följa vad som händer 

hos kund och upptäcka nya affärsmöjligheter. 

 

4.2 Trepartsförhållande 2 
 
Trepartsförhållande 2 består av ett nationellt bemanningsföretag, ett fackförbund som 

kundföretag och en ekonomikonsult. Bemanningsföretaget i detta trepartsförhållande är 

inriktat mot ekonomikonsulter och benämns hädanefter som Nationella 

Bemanningsföretaget. De har fyra olika tjänsteområden varav bemanning är den största 

delen. Det andra är rekrytering där de hjälper kundföretag med att hitta profiler som de i sin 

tur rekryterar. Det tredje är något som benämns ”partner network” vilket är 

underkonsultverksamhet och den sista delen är omställning som är den verksamhet som de 

har minst av. Vår intervjuperson som är HR-chef på Nationella Bemanningsföretaget började 

i branschen på 1990 efter att hon tagit sin examen från programmet för Personal och 

Arbetsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon kom in i på Nationella 
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Bemanningsföretaget för 3,5 år sedan och anställdes som rekryteringschef från början, men 

tog sedan över som HR-chef. Regionala Bemanningsföretaget har idag ungefär 300 personer 

anställda och de är 35 på kontoret som jobbar internt. De finns förutom i Stockholm även i 

Göteborg och Malmö. 

 
Vår intervjuperson hos Fackförbundet är en redovisningsekonom med erfarenhet av IT som 

i dagsläget arbetar som platschef på Fackförbundet. Hon har tidigare erfarenhet av arbete 

som ekonomichef men har också arbetat i bemanningsbranschen, då som kontorschef. 

Fackförbundet har centraliserat sin ekonomifunktion som tidigare funnits på 23 olika ställen 

ute i landet till Sundbyberg. Denna omstrukturering trädde i kraft 2010 och vår 

intervjuperson blev i anslutning till det platschef på ekonomiavdelningen på Fackförbundet. 

Som platschef har hon 30 anställda, och tillsammans gör de 27 bokslut och tar hand om cirka 

70 000 reseräkningar och 65 000 leverantörer, samt tar hand om löner för cirka 1000 

personer. 

 
Fackförbundet fungerar som ett stöd för anställda för att bevaka deras anställningsform, 

arbetsmiljö och frågor kring deras arbetssituation. Ekonomiavdelningen, som är den 

avdelning vår intervjuperson ansvarar för, är en administrativ stödfunktion till det övriga 

fackliga arbetet. Det är främst den offentliga sektorn som varit deras målgrupp från början 

men Fackförbundet ser nu att de också kommer in på den privata sektorn vilket gör att de i 

sig är inne i ett jättestort förändringsarbete hur man ska rikta om målgrupperna. De är 

ungefär 500 000 tusen medlemmar i Fackförbundet och med det är de nordens största 

fackförbund. På ekonomiavdelningen har de just nu enbart en konsult vilket är vår 

intervjuperson Ekonomikonsulten.  Ekonomikonsulten har jobbat med ekonomi större delen 

av sitt arbetsliv i lite olika former. Hennes akademiska bakgrund har hon fått från IHM 

Business School. Hon kom i kontakt med Nationella Bemanningsföretaget i december 

2008, för drygt tre år sedan. Hon letade då efter en specifik tjänst på ett företag, och det var 

då händelsevis Nationella Bemanningsföretaget som skötte den rekryteringen och därigenom 

blev hon också konsult hos dem. 

 

4.2.1 Förutsättningar 
 
HR-chefen på Nationella Bemanningsföretaget tycker att en del av fördelar med att vara 

konsult är att man om man är ung och inte vet vilket yrke man vill ha i framtiden, får 
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möjlighet att prova på olika typer av arbete samt att konsultuppdrag ofta är en ingång till 

företagen genom att kundföretaget rekryterar konsulter direkt. För kunden menar hon att den 

största fördelen är att de slipper fasta personalkostnader, och att de bättre kan hantera olika 

perioders arbetsbörda genom att hyra in i de perioder där det krävs extra resurser. 

 
Bemanningsföretagets HR-chef tror att många företag idag väljer att outsourca vissa 

funktioner, exempelvis reception, IT och istället fokusera mer på företagets egen 

kärnverksamhet.  Platschefen på fackförbundet tror att tjänstemannaföretag har kommit 

längre i utvecklingen mot att använda sig av bemanningsföretag av mer strategiska 

anledningar gentemot företag som bedriver mer praktiskt arbete. Hon menar att detta är 

relativt nytt även för Fackförbundet men att det är en naturlig del för henne att planera in 

mer genomgripande vid större uppdrag.  Platschefen på Fackförbundet ser just denna 

möjlighet att ta in kompetens och extra personal när det behövs som en viktig möjlighet. En 

del av de konsulter de haft har sedan fått fast anställning. Nackdelar som platschefen nämner 

är att konsulter ibland kan uppges ha kompetenser som de sedan visar sig inte ha i praktiken.  

Detta är sådant som lättare kan kontrolleras vid direkt rekrytering där Platschefen själv 

genomför intervjuerna. 

 

4.2.2 Planering 
 
Den HR-ansvarige på Nationella Bemanningsföretaget beskriver det som att kundföretagen 

förut ringde bemanningsföretagen främst vid akuta lägen men att deras kunder idag snarare 

kräver en betydligt större strategisk roll.   Hon menar att bemanningsföretaget är nu en 

leverantör av HR till deras kunder. Det är därför viktigt att de är delaktiga i diskussionen 

kring personalbemanningsplanering tidigt, för att kunna ha resurserna på plats. 

Kundföretaget beskriver att bemanningsföretaget är en värdefull resurs, kanske inte vid 

pensionsavgångar då det oftast är planerad och att de då kan planera sina resurser på ett 

annat sätt och väljer då oftast att allokera resurser de redan har och anställa den kompetensen 

som de behöver istället för att ta in ett bemanningsföretag. Men vid större  organisatoriska 

förändringar som de befinner sig i just nu, ser de bemanningsföretagen som en otrolig styrka, 

då det är något temporärt. 

 
Regionala Bemanningsföretagets uppdrag brukar variera i längd, de kan vara från en månad 

till flera år berättar HR-chefen.  Deras konsulter får garantilön enligt kollektivavtalet, och 
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HR-chefen menar att deras affärsmodell bygger på att de måste få ut uppdrag till sina 

konsulter för att inte ha dem utan jobb och därmed behöva betala garantilönen vilket ej vore 

särskilt lönsamt.   Ekonomikonsulten har varit på sex kunduppdrag totalt och de har varit 

alltifrån två månader till nästan ett år och det uppdraget hon har nu, var meningen att det 

skulle vara bara två och en halv månader men nu är det förlängt och kan bli fyra månader 

menar hon. Hon berättar att hon haft väntetid mellan dessa kunduppdrag, och under en viss 

del av den tiden arbetade hon på kontoret på Nationella Bemanningsföretaget. 

 

4.2.3 Rekrytering 
 
När det gäller rekrytering menar HR-chefen på Nationella Bemanningsföretaget att de är 

väldigt konjunkturkänsliga och märkte därför vid konjunkturnedgången att de behövde tänka 

om i organisationen.  Det yttrade sig exempelvis med att de plockade bort en sökfunktion för 

rekrytering som de tidigare haft vilket bestod av tre personer som arbetade med att söka efter 

kandidater och bearbeta skolor och mässor. Numera har de istället en separat 

marknadskoordinator som jobbar mot skolor och mässorna. Vid valet av vem som ska 

anställas menar HR-Chefen att man vet ganska väl vad som gör att en person är 

konsultmässig, vilket hon beskriver som de grundläggande kraven för att fungera som 

konsult. Där utöver är det även viktigt att konsulten har den specifika kompetensen som 

kunderna efterfrågar. Genom att ha ett nära samarbete med sina kunder och genom att ha en 

kundansvarig för respektive kund menar hon att de får god insikt i vad kunderna kommer att 

efterfråga, vilket är det som styr deras rekrytering av konsulter. I grunden menar hon dock att 

det fortfarande handlar om konsultmässighet då det inte passar alla personer att arbeta som 

konsult. Det både börjar och slutar i snitt 20 personer varje månad hos det Nationella 

Bemanningsföretaget. De arbetar med Tipspengar åt konsulter som hittar nya kollegor. 

 
Ekonomikonsulten uppfattar konsultmässighet som att man som person känner att det roligt 

att träffa nya människor och att man har lätt för att sätta sig in i nya arbetsuppgifter med nya 

system och nya rutiner.  Platschefen på Fackförbundet som Ekonomikonsulten har uppdrag 

mot berättar att skillnaden mellan direktrekrytering och rekrytering via bemanningsföretag 

yttrar sig främst i den tid som läggs ned. När det gäller ett uppdrag en längre tid träffar 

Platschefen dem själv men när det gäller en kortare period, 2-3 månader litar hon på att 

hennes kontaktperson på bemanningsföretaget har god insikt i vad Fackförbundet söker. Då 

det finns en upparbetad relation till Nationella Bemanningsföretaget är ett sådant förtroende 
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möjligt. När det gäller inhyrning menar Platschefen att hon inte lägger ned så mycket tid utan 

nöjer sig ofta med en telefonintervju. Eftersom de bara har en månads uppsägning på den 

personal de har, gäller det att agera snabbt och då finns det inte utrymme att alltid träffa 

personen ifråga. De behöver då istället få in konsulten så snabbt som möjligt för att de 

dessutom ska hinna med en överlämning under samma månad. 

4.2.4 Återkoppling 
 
Bemanningsföretagets återkoppling vilar på ett antal dokument för kvalitetsuppföljning som 

används för att kunna ge kontinuerlig återkoppling till konsulterna och som kompletteras 

med att de gör en medarbetarundersökning varje år.  De erbjuder även utvecklingssamtal och 

därutöver har de alltid ett samtal före och efter varje uppdrag. 

 
Platschefen på Fackförbundet medger att hon prioriterar sin egen personal mer när det gäller 

uppföljning. Hon har dock en produktionsledare till sin hjälp när det gäller relationen med de 

inhyrda, då hon själv inte hinner fånga upp det. Vidare förklarar hon att det är mer utifrån ett 

produktionsperspektiv som de måste kvalitetssäkra det de levererar. 

4.2.5 Utbildning 
 
HR-chefen på Nationella Bemanningsföretaget förklarar att utbildning är deras största 

förbättringsområde vilket de fått fram i sina egna klimatundersökningar. Hon förklarar att de 

har som ambition att anställa personer som är färdiga att gå ut till kund. Dock menar hon att 

eftersom utvecklingen inom IT och teknik går så fort fram så måste de ständigt utveckla sig 

och hålla sig uppdaterade.  Med bakgrund av det dåliga betyg just kompetensutveckling fått i 

klimatundersökningen förra året tog de fram en plan som sa att de skulle erbjuda 

certifieringsutbildningar. Hon berättar att det dock bygger väldigt mycket på att folk lägger 

ned sin egen tid på det här och att det var väldigt få som faktiskt fullföljde utbildningen och 

därmed kunde erhålla certifieringarna, dels även på grund av den höga nivån. Hon menar 

därför att den typen av utbildningar inte alltid fungerar så väl. Därutöver rekommenderar de 

fortfarande självstudier, där konsulterna får låna böcker och själv uppdatera sig. 

 
Ekonomikonsulten förklarar att hon tidigare har trivts med att vara en konsult på just korta 

uppdrag då hon gillat omväxlingen men att hon nu istället har gått till att vilja ha en fast 

tjänst. När hon meddelade bemanningsföretaget om detta fick hon erbjudande om coaching 

av HR-ansvarige på Nationella Bemanningsföretaget. Denna coaching innebar att HR-
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ansvarige gick igenom Ekonomikonsultens CV och personliga brev för att bygga en grund till 

vidare jobbsökning.  Därutöver har de behandlat intervjuteknik för att Ekonomikonsulten 

ska vara förberedd inför jobbintervjuer.  Utöver denna coaching upplever Ekonomikonsulten 

dock att Regionala Bemanningsföretaget inte gett någon direkt kompetensutveckling eller 

utbildning trots att hon menar att det finns efterfrågan för det. 

4.2.6 Delaktighet 
 
HR-chefen på Nationella Bemanningsföretaget berättar att konsulter generellt sett får ta del i 

de flesta aktiviteter hos kund men att det funnits undantag. Ett exempel är en konsult i 

Karlstad som varit på ett kunduppdrag i flera år och att han berättat att kundföretaget var 

väldigt tydliga med vilka som var anställda samt att han inte fått inbjudningar till flera av de 

aktiviteter som företaget höll för sina egna anställda. Ekonomikonsulten som vi intervjuat 

berättar att hon varit med på ett par sociala aktiviteter som pubafton med fackförbundet men 

att de annars har något mindre sådana aktiviteter än vad hon hade på arbetet. Nationella 

Bemanningsföretaget har haft aktiviteter som spökvandring och besök av ståuppkomik 

tillsammans med de anställda. Ekonomikonsulten menar att eftersom man representerar två 

företag samtidigt kan det sluta med att man inte tillhör något.  Att anledningen till att man 

arbetar förutom att tjäna pengar är att man vill känna tillfredställelse och att man har 

kollegor, är en del av en organisation, att man är delaktig. Annars menar Ekonomiekonsulten 

att man blir förvånansvärt likt behandlat som en vanlig anställd. Det kan vara vissa aktiviteter 

och möten som man inte är med på men att man efter att ha varit där ett tag nästan glömmer 

bort att man inte är anställd hos kundföretaget. 

 
Platschefen på Fackförbundet upplever inte att det är någon större skillnad mellan de 

anställda och konsulterna, åtminstone inte i det sociala. Det formella avtalet, är lite olika 

beroende på vilket bemanningsföretag som Fackförbundet använder menar platschefen. I 

fallet med Ekonomikonsulten är det timrapportering med arbete upp emot 8 timmar per dag. 

Trots timrapportering följer Ekonomikonsulten den övriga verksamhetens arbetstid. 

Platschefen menar att konsulterna själv har valmöjligheten, att de antingen följer hur de andra 

arbetar eller att de arbetar 8 timmar per dag då det är den tid som är beräknad att de ska 

arbeta. De får dock möjligheten att välja, för att de inte ska behöva känna sig som en 

utomstående menar Platschefen. 
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För bemanningsföretaget blir konsulternas delaktighet och tillhörighet viktig då deras 

konsulter samtidigt är deras bästa ambassadörer och säljkanaler menar HR-Chefen. Gör de 

ett bra jobb får Nationella Bemanningsföretaget bra marknadsföring.  Detta förstärks av att 

de arbetar med tipspengar där deras konsulter får en belöning ifall de hittar nya affärer hos 

kunden. Dessutom uppmanas konsulterna att hitta nya kollegor, med resonemanget att en 

bra konsult oftast känner andra bra konsulter, vilket även det ges tipspengar för. Därutöver 

har inte bemanningsföretaget något belöningssystem i större utsträckning. Däremot har de 

vissa priser som årets nykomling, årets bästa konsult och årets affär vilket det delas ut priser 

för under den årliga julmiddagen berättar HR-Chefen. Inte heller Fackförbundet har något 

större belöningssystem utarbetat, åtminstone inte på ekonomiavdelningen.  De har ingen 

prestationsbetingad belöning utan de har istället morgonfika och erbjuder friskvård på 

anläggningen vilket alla kan ta del av. Däremot vid avslut tackar de av konsulterna med fika, 

present och blommor för att visa sin uppskattning. 

 

4.2.7 Chefens roll 
 
Enligt HR-Chefen på Nationella Bemanningsföretaget är gränsdragningen mellan sälj och 

leverans något som inte bara de själva utan även bemanningsbranschen i allmänhet arbetar 

mycket med.   Säljorganisationen är de som ansvarar för att dra in uppdrag och 

leveransorganisationen, eller konsultcheferna, är de som ansvarar för att bemanna uppdragen.  

HR-Chefen menar att bemanningsföretagen generellt väljer lite olika var gränsdragningen går, 

var säljavdelningens åtagande slutar och var leveransavdelningens åtagande börjar. Hon 

berättar dock att också hon som är HR-chef arbetar med försäljning till viss del, och att såväl 

konsultchef som marknadskoordinator gör det också.  För konsultcheferna som har 

kontinuerlig kontakt med kundköparna faller det naturligt att även dessa diskuterar 

försäljning av vidare uppdrag trots att de inte uttryckligen är en del av säljorganisationen. 

Konsultcheferna söker dock inte upp några nya kunder utan det tar säljorganisationen hand 

om. Konsultchefer tar alltså till viss del hand om merförsäljning men inte nyförsäljning eller 

bearbetning av nya kunder. HR-Chefen upplever dock att de inte löst 

gränsdragningsproblematiken helt genom att dela upp ansvaret.  
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4.3 Trepartsförhållande 3 
 
Vår intervjuperson på Europeiska Bemanningsföretaget arbetar som personalchef på det 

regionala kontoret i Norrköping. Hon har en akademisk bakgrund som arbetsterapeut med 

examen från ’93 men har sedan kompletterat med kurser bland annat kring strategiskt 

personalarbete vid Linköpings Universitet. Europeiska Bemanningsföretaget har sitt säte i 

Finland och finns även i Sverige, Estland och Rumänien. I Finland jobbar de framförallt med 

personaluthyrning medan de i Sverige är lite bredare. I Finland startade verksamheten 1988 

och är trots en omsättning på en miljard förra året fortfarande familjeägt. När företagets 

startades var branschen fortfarande ny även i Finland, så de har därför varit med och dragit 

upp riktlinjerna för branschen tillsammans med arbetsmarknadens parter. I Finland har 

företaget en igenkänningsgrad på varumärket som ligger uppåt 90 procent berättar 

Personalchefen. 2007 expanderade Europeiska bemanningsföretaget till Sverige. 

 
En av kunderna till Nationella Bemanningsföretag är ett återvinningsföretag som är världens 

största aktör inom metallåtervinning. Vår intervjuperson på Återvinningsföretaget är en 

underhållschef som ansvarar för produktion och underhåll på företaget och har jobbat i 

företaget i drygt 5 år. Hans akademiska bakgrund består av en utbildning inom logistik och 

han har tidigare bland annat arbetat inom livsmedelsindustrin, som produktionschef på en av 

Arla Foods tidigare anläggningar. 

 
Återvinningsföretaget är ursprungligen ett familjeföretag från Australien men har till följd av 

både uppköp och fusioner de flesta av sina anläggningar i USA. I Europa är de flesta 

anläggningar lokaliserade i England. Deras största kund är det nationella insamlingssystemet, 

El-kretsen som bekostas av dels försäljare av elektronik som exempelvis MediaMarkt och El-

Giganten, samt tillverkare som exempelvis Philips och Panasonic och vars syfte är att 

branschens aktörer skall kunna ta sitt ansvar för att uttjänta produkter tas omhand.  Han 

berättar vidare att de använder sig av två stycken bemanningsföretag där Europeiska 

Bemanningsföretaget står för den största delen medan Pema, som är det andra 

bemanningsföretaget, står för en mindre del. 

 
En av de som arbetar på Återvinningsföretaget via Europeiska Bemanningsföretaget är den 

återvinningskonsult som vi intervjuat. Han är anställd som arbetsledare för det Europeiska 

Bemanningsföretaget ute på Återvinningsföretaget och har arbetat som arbetsledare  i snart 
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tre år och var dessförinnan timvikarie. Återvinningskonsulten är kontaktperson mellan 

Europeiska Bemanningsföretaget och Återvinningsföretaget  och all kommunikation mellan 

dessa går genom honom. Återvinningskonsulten berättar att det kan vara upp emot 25-30 

personer från Europeiska Bemanningsföretaget där per dag när det är högsäsong. 

 

4.3.1 Förutsättningar 
Personalchefen på bemanningsföretaget upplever att anledningarna till att använda sig av 

konsulter blivit mer strategiska och att hon märkt av dessa tendenser under den tiden hon 

arbetat inom branschen. Detta ter sig i att kunder är mer kostnadsmedvetna och ställer nya 

typer av krav. Ett av dessa krav är att kunder vill att leverantörerna offerera på ett mer 

innovativt sätt som skiljer sig från den timdebiteringen som tidigare utgjorde normalfallet. Ett 

exempel på detta är den styckprissättning som Återvinningsföretaget tillämpar gentemot dem. 

Där får de betalt per producerat kilo och det blir upp till dem själva hur många konsulter de 

anser vara optimalt. Hon menar att sådant förfarande medfört att bemanningsbranschen har 

behövt hyra in nya kompetenser, och berättar att flera av deras konkurrenter har logistiker 

anställda hos dem som gör tidsstudier för optimering. I det stora hela menar hon dock att 

detta är en vinna-vinna situation då bemanningsföretaget tjänar pengar genom att få dit sina 

allra bästa personer och hitta de allra bäst för ändamålet. Något som även kunden vinner på 

genom att få mer gjort. Återvinningschefen tycker även han att det skett en förändring i 

inköpande, istället för att bemanningsföretagen rings vid akuta behov så planeras 

bemanningen in efter företagets strategi redan när budgeten läggs. 

 

4.3.2 Planering 
 
Personalchefen på Europeiska Bemanningsföretaget berättar att personalplanering sker 

ungefär likadant som vid ett vanligt företag men att allting går snabbare i ett 

bemanningsföretag. När det gäller de ambulerande anställda är dock planeringshorisonten 

nästa dag. Angående beläggningsgrad berättar Personalchefen att den strävas efter att vara på 

hundra procent och att de därmed inte kalkylerar med att ha någon större utgift för 

garantilöner. 

 
Underhållschefen på Återvinningsföretaget berättar att det kan vara skillnad i planering 

mellan den egna personalen och den inhyrda i form av att man för den egna personalen 

planerar både på kort och på lång sikt medan man för de inhyrde bara planerar på kort sikt. 
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Utöver det skiljer det sig inte särskilt mycket. Gäller det akuta behov, kan de ringa in en 

konsult för att komma dit inom en timme berättar Underhållschefen, vilket är något som då 

görs av Återvinningskonsulten som är arbetsledare. 

 
Återvinningskonsulten förklarar att Återvinningsföretaget är väldigt marknadsstyrt då det på 

vintern inte är så många som åker ut och kastar sopor på återvinningscentralerna medan det 

på sommaren är betydligt vanligare och det går väldigt snabbt. Konsulten berättar att en 

nackdel är att man som konsult på Återvinningsföretaget behöver anpassa sina semestrar för 

att fylla de luckor som den fasta personalen lämnar efter sig i och med deras valda semester. 

 

4.3.3 Rekrytering 
 
När det kommer till rekrytering anser Personalchefen på Europeiska Bemanningsföretaget 

inte att det är några skillnader mellan rekrytering av tillsvidareanställda och konsulter. Hon 

berättar att de inför varje uppdrag får en tydlig kravprofil hos kunden där det framgår vad 

man förväntar sig utav den som ska bli inhyrd. Därefter gör de en sökning på en person som 

uppfyller de kraven. Vidare berättar hon att det inte alltid är så att de har den personen hos 

sig och att de då går via mer traditionella rekryteringsvägar.  Som Personalchefen framförde 

gällande även personalplaneringen menar hon dock att en skillnad är just att allting måste gå 

snabbare i bemanningsbranschen men att hon ändå tror att de utför liknande moment. Dessa 

innebär bland annat intervju, kontroll av referenser, samt beroende på specifika kundkrav kan 

det behöva begäras utdrag från belastningsregistret eller någon speciell medicinsk 

undersökning eller liknande. I intervjun ingår frågor som har till syfte att säkerställa att 

kandidaten kan hantera det som trepartsförhållandet bjuder på; delat chefskap och att man 

inte tillhör den arbetsgrupp man är uthyrd till att ingå i. 

 
Underhållschefen berättar att det är vissa generella säkerhetskrav som de har hos sig och att 

de därför kräver utdrag ur polisregistret bland annat. Därutöver menar han att förlitar sig på 

att bemanningsföretaget har mer kompetens att rekrytera personal än vad 

Återvinningsföretaget själva har.  Underhållschefen berättar att han istället för att själv 

besväras med att gå igenom Cv:n och hålla intervjuer förlitar han sig på tjänstemännen på 

Europeiska Bemanningsföretaget, som har relevant utbildning. Därtill utvärderar de på 

Återvinningsföretaget konsulterna själva och ifall det fungerar väl kan de erbjudas fast 

anställning. 
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4.3.4 Återkoppling 
Personalchefen på Europeiska Bemanningsföretaget berättar att de har som policy att besöka 

sina konsulter ute i fält en gång i veckan, för att se hur de har det och ifall de har några 

frågor. Då stämmer de även av med arbetsgivaren för att se ifall kunden är nöjd med 

arbetsinsatsen. Personalchefen förklarar att återkoppling kring det operativa arbetet som 

utförs ute hos kund lätt blir färgat av vad kunden tycker. Dock har de en del uppdrag som är 

så stora att de har en arbetsledare på plats som är anställd hos dem på bemanningsföretaget, i 

vilka fall de får återkopplingen direkt från arbetsledaren, som i fallet med deras kund, 

Återvinningsföretaget. 

 
Underhållschefen på Återvinningsföretaget berättar att han föredrar att ge sin återkoppling 

direkt istället för att gå via någon annan. Dock berättar han vidare att han givetvis även ger 

återkoppling till bemanningsföretaget vid samtal med dessa men att han ändå helst 

kommunicerar direkt i vardagen med dem återkopplingen avser. 

4.3.5 Utbildning 
Personalchefen på bemanningsföretaget anser att kompetensutveckling är en av de stora 

fördelarna med anställning via bemanningsföretag trots att hon menar att media i stor grad 

påstår det motsatta. Därtill menar hon att det är en bra väg in för grupper som står långt ifrån 

arbetsmarknaden då det är en många som får antingen sitt allra första jobb eller sitt första 

jobb i Sverige via bemanningsföretag. Hon menar även att bemanningsföretaget fyller en viss 

trygghet i och med att den enskilde konsulten inte behöver söka jobb helt själv utan att denne 

har ett helt företag i ryggen som ständigt letar uppdrag och som kan konsultens kompetens 

och dessutom har de nödvändiga kontakterna som behövs för att hitta arbete.  

Personalchefen menar att en konsult som varit ute på flera olika uppdrag borde ha fått högre 

grad av kompetensutveckling än en som arbetat på en och samma fabrik i flera år. En form 

av kompetensutveckling är att lära sig något nytt arbete vilket man ges större möjlighet att 

göra genom att vara konsult. 

 
Underhållschefen på Återvinningsföretaget berättar att de samarbetat med det Europeiska 

Bemanningsföretaget kring utbildning i första hjälpen och brandbekämpning. Han berättar 

dock att han varit lite oense med vår andra intervjuperson, Återvinningskonsulten, i denna 

fråga då han menar att det är bemanningsföretagets uppgift ersätta Återvinningsföretagets 

personal, vilket blir problematiskt om konsulterna även de är ute på utbildning. 
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Återvinningskonsulten berättar att personal från Europeiska Bemanningsföretaget arbetar 

med att hitta utbildningar som passar dennes arbete och att de även bekostar denna 

utbildning. Gällande utbildning på Återvinningsföretaget berättar Återvinningskonsulten att 

de haft en period med väldigt många kurser och att den främsta kursen är den årliga 

utbildningen som hålls tillsammans med Regionala Bemanningsföretaget. 

Återvinningskonsulten berättar att den introduktion han fick vid starten av kunduppdraget 

hos Återvinningsföretaget var väldigt ingående. Efter studiebesök fick han och de andra med 

honom sätta sig ned och läsa igenom områdesbestämmelserna och frågor kring säkerhet. 

Därtill gavs även utbildningar då det gicks igenom vilka farliga ämnen som fanns på 

arbetsplatsen. 

 

4.3.6 Delaktighet 
 
Personalchefen på Europeiska Bemanningsföretaget förklarar att hela andemeningen i 

kollektivavtalet är att konsulterna ska ha det som de som är fast anställda. Hon berättar även 

att det är undantagsfall att en konsult inte får vara med i de aktiviteter som förekommer på 

arbetsplatsen, och att i de fall det efterfrågas betalar bemanningsföretaget avgifterna, för 

exempelvis deltagande vid personalfest.   Därtill har även Regionala Bemanningsföretaget 

aktiviteter för sina konsulter och övriga anställda som julbord och brännboll.  Personalchefen 

tycker att det är viktigt att man har en tillhörighet till bemanningsföretaget också. De försöker 

dessutom uppmuntra och prata med kunderna för att försäkra sig om att deras konsulter får 

vara med på aktiviteter. 

 
Återvinningschefen upplever inte att det är uppdelat mellan konsulter och övriga på 

arbetsplatsen men ger ett exempel på en erfarenhet från en tidigare anläggning där de inhyrda 

satt vid ett separat bord i matsalen. Återvinningskonsulten ger även han ett extremt exempel 

på en tidigare erfarenhet där det var tydliga uppdelningar, där man bemöttes annorlunda om 

man var konsult, och berättar att han blev förvånad över hur liten skillnad det var mellan de 

som var konsulter och övriga när han kom till Återvinningsföretaget. Dock nämner han att 

de vid den senaste julfesten hade separata julbord. 
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4.3.7 Chefens roll 
 
Personalchefen på Europeiska Bemanningsföretaget tror att det mycket väl kan vara 

problematiskt med dubbla roller som chef men att det inte nödvändigtvis behöver vara ett 

motsatsförhållande om det sköts på ett korrekt sätt. Hon ser det istället som en möjlighet att 

attrahera konsultchefer som är duktiga och klarar av denna balans. Vidare menar hon att det 

kan finnas många unga konsultchefer som kan ha svårt att hantera stressen som kommer 

med branschen, att det är hög personalomsättning och att man inte hinner lära sig vad som 

förväntas av en. Personalchefen menar att eftersom de positionerar sig som den ansvarsfulle 

aktören innebär de att deras konsultchefer kan känna sig trygga med att de ger dem de har 

ansvar för bra villkor. 
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5 Analys 
 
Vi har valt att presentera analysen i två delar. Analysen kommer inledningsvis behandla det 

empiriska materialet på delnivå och detta illustreras med hjälp av en sammanställning av 

empirin, i denna första del av analysen ligger tyngdpunkten på beskrivning av hur HRM 

hanteras. Utifrån sammanställningen kommer varje del att behandlas för att sedan vävas 

ihop till en helhet där förståelsen för hur HRM hanteras är i fokus. 
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5.1 Deskriptiv Analys 

5.1.1 Empirisk översikt 
 Trepartsförhållande 1 Trepartsförhållande 2 Trepartsförhållande 3 
Presentation Bemanningsföretag (BF): Regionalt 

Kund (KU): IT-organisation 
Konsult (K): IT-konsult 

Bemanningsföretag (BF): Nationellt 
Kund (KU): Fackförbund 
Konsult (K): Ekonomikonsult 

Bemanningsföretag (BF):Europeiskt 
Kund (KU): Återvinningsföretag 
Konsult (K): Återvinningskonsult 

Förutsättningar BF: IT-branschen kommit långt 
fram i utvecklingen, strategiska 
partnerskap som en naturlig del av 
bemanning, strategisk 
kompetensförsörjning. 
KU: Tecknar ramavtal. 

BF: Kunder outsourcar hela 
funktioner för att fokusera på sin 
kärnverksamhet 
KU: Bemanningsföretag av strategiska 
anledningar är nytt för KU. Planerar mer 
vid större uppdrag. 

BF: Kunder mer kostnadsmedvetna 
och ställer nya krav. 
KU: Förändring i inköpande, 
bemanningsplanering efter strategi och 
budget, mindre akutinringning. 

Planering BF: Visstidsanställningar om 6 
månader, inga pooler av anställda.  
KU: Kortare planeringshorisont och 
enklare process. 
K: Mycket snabb process. 

BF: Arbetar med pooler, måste ta 
Hänsyn till beläggningsgrad. Varierande 
tid på uppdrag. 
KU: Kort planeringshorisont, för 
temporära situationer. 
K: Olika långa uppdrag, ibland glapp 
mellan. 

BF: Som vanligt, fast snabbare. Ibland 
en dags besked. Beläggningsgrad. 
KU: Inhyrd på kort sikt, egen personal 
på lång och kort sikt. Kan få personal 
på 1 timme. 
K: Konsulterna kommer i andra hand 
vid semesterplanering. 

Rekrytering BF: Centrala är kundens kravprofil, 
därtill konsultmässighet, något som är 
mer sällsynt i IT-branschen. 
KU: Gör ingen skillnad mellan vilka 
som ska rekryteras direkt och via BF. 
Kundorientering och lösnings-
orientering alltid viktiga egenskaper. 
K: Fanns redan i BF:s kandidatbank 
vid rekryteringen. 

BF: Marknadskoordinator som letar 
via skolor och mässor. Lägger stor vikt 
vid konsultmässighet. Har kundansvarig 
för respektive kund, ger insikt i kundens 
efterfråga, som styr rekrytering. 
KU: Skillnad gentemot vanlig är tid som 
läggs ned. Längre uppdrag, personal 
intervjuas av personalchef. Kortare 
uppdrag, personal så snabbt som möjligt. 

BF: Samma moment som vanlig 
rekrytering fast sker snabbare. Tydlig 
kravprofil från kunden. Sökning och 
matchning.  Intervju, kontroll av 
referenser. 
KU: Vissa utdrag från register av 
säkerhetskrav, förlitar sig annars till 
stor del på BF kompetens 

Utbildning BF: Ingen utbildning. 
KU: Intern information och 
utbildning, men skickar ej konsulter på 
externa utbildningar. 
K: Ingen utbildning, däremot CV- 
bygge som utveckling. 

BF: Ses som förbättringsområde, 
erbjuder certifieringsutbildningar med 
hjälp av självstudier. 
K: Har fått coachning och hjälp med CV 
och personligt brev. Ingen utbildning eller 
kompetensutveckling annars. 

BF: Kompetensutveckling genom 
variation i uppdrag, lära sig olika 
arbeten. 
KU: Samarbetar med BF kring 
utbildningar, ibland motsättningar. 
K: Bemanningsföretaget bekostar den 
utbildning konsulten behöver, som 
brand- och säkerhetsutbildningar. 

Delaktighet BF: Ordnar aktiviteter.   Tror att 
kopplingen till KO är större än till BF. 
KU: Tar med konsulter på aktiviteter, 
vill göra så liten skillnad som möjligt 
på folk. 
K: Ingen skillnad mot fast anställda. 
Goda relationer. 

BF: Inkluderar konsulter men det 
finns undantag. 
KU: Upplever ingen större skillnad, men 
prioriterar att följa upp egen personal. 
K: Är med på sociala aktiviteter både hos 
BF och KU. Att tillhöra två kan leda till 
att vara mellan, inte känna samhörighet 
med någon. 

BF: Kollektivavtal ska ha det som 
om de är anställda, framgår ur 
kollektivavtalet. Viktigt med 
tillhörighet till BF också, ordnar 
aktiviteter själva och sponsrar hos 
kunder vid behov. 
KU: Ser inga tydliga uppdelningar.  
K: Upplever inga tydliga uppdelningar 
hos KU, tidigare uppdrag värre. 

Återkoppling BF: Konsultens miljö del av BF 
arbetsgivaransvar, följer därför upp att 
konsult ges återkoppling. 
KU: Ingen skillnad mellan konsult och 
egna. Upplever BF som väldigt 
engagerade. 
K: Fick återkoppling av KU, kopplat 
till dagligt arbete. Ej kontaktad av BF. 

BF: Dokument för kvalitetsuppföljning 
som underlag för återkoppling till 
konsulterna. Medarbetarundersökning. 
Utvecklingssamtal vid behov.  Samtal före 
och efter varje uppdrag. 

BF: Besöker konsulter en gång i 
veckan. Stämmer av med kund. 
Återkoppling från visst arbete direkt 
från arbetsledare. 
KU: Föredrar att ge återkoppling 
direkt till personal. Ger dock 
återkoppling även till BF. 
K: Har rollen som arbetsledare. 

Chefens Roll BF: De konsultansvariga är även 
kundansvariga, fördel eftersom nya 
affärsmöjligheter upptäcks ofta genom 
konsult. Stressig bransch. 

BF: Säljorganisation hittar kunduppdrag, 
leveransorganisation/konsultchefer 
bemannar uppdrag. Konsultchefer gör 
viss merförsäljning hos existerande 
kunder. Gränsdragning mellan sälj och 
leverans upplevs svår. 

BF: Ej nödvändigtvis problematiskt 
med dubbla roller. Krävs att man hittar 
konsultchefer som klarar av balansen. 
Många unga konsultchefer kan ha svårt 
att hantera stressen. Hög personal-
omsättning i branschen, svårt att hinna 
lära sig. 
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5.1.2 Förutsättningar 
 
Sheehan och Cooper (2011) framför att det finns en utveckling mot att välja att hantera delar 

av HRM utanför organisationen som en del av en övergripande strategi, vilket är något som 

framgått även i vår egen empiri. Nationella Bemanningsföretagets HR-chef tror att många 

företag idag väljer att lägga ut vissa funktioner, exempelvis reception, IT och istället fokusera 

mer på företagets egen kärnverksamhet.  IT-Organisationen uttrycker det som att de arbetar 

med strategisk kompetensförsörjning snarare än kortsiktig ersättning vid akuta behov och att 

fler företag utvecklats mot att ha ett sådant synsätt. Denna utveckling kan vara något som 

skiljer mellan branscher, där IT-branschen hunnit en längre bit i utvecklingen än andra 

branscher.  Platschefen på Fackförbundet tror att tjänstemannaföretag överhuvudtaget, har 

kommit längre i denna utveckling. Dock upplever Personalchefen på Regionala 

Bemanningsföretaget, vars kunder inte är i tjänstemannasektorn, att anledningarna till att 

använda sig av konsulter blivit mer strategiska även inom denna bransch och att hon hunnit 

märka av dessa tendenser under den tiden hon arbetat inom branschen. Även 

Återvinningsföretag upplever att det skett förändringar, att bemanning planeras in mer efter 

företagets strategi redan när budgeten läggs. 

 
En fördel för kunden som framförts av HR-chefen på Nationella Bemanningsföretaget med 

ett mer strategiskt arbete, exempelvis i form av att lägga ut vissa delar till andra aktörer, är att 

kunden slipper fasta personalkostnader. Denna typ av fördel och anledning är något som tas 

upp av Sheehan och Cooper (2011), vilka menar att det krävs höga kostnader för att investera 

i HRM processer och att dessa fasta kostnader kan undvikas genom att man förlitar sig på 

andra företags redan etablerade HR-funktioner. Dock menar de att detta blir mest påtagligt 

för mindre företag, eftersom fasta kostnader blir relativt sätt större för mindre företag.  De 

framför därför att mindre företag drar större nytta av att söka extern HRM hjälp istället för 

att bedriva det i egen regi och att sådan hantering av HRM gynnar främst mindre företag. 

 
Vi gör en vidare tolkning att detta även kan gälla separata avdelningar som är något mindre 

trots att de är en del av en stor organisation. Återvinningsanläggningen exempelvis, är en del 

av världens största återvinningsföretag men kan i vår bemärkelse dra nytta av fördelarna som 

ett mindre företag ges när de förlitar sig på extern HRM. Likaså gäller ekonomiavdelningen 

på Fackförbundet som är nordens största fackförbund. Vi menar dock att argumenten 

grundade i att ha en egen HR-funktion är för resurskrävande fallerar ifall HR-aktiviteter är 
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helt centraliserad inom hela organisationen då det kan stödja samtliga mindre, separata delar 

inom organisationen. 

 

5.1.3 Planering 
 
När det gäller planering är våra fall relativt olika. Om vi utgår från Stanworth och Drukers 

(2006) ramverk som förklarar olika användningsområden för bemanningsföretag kan vi se att 

våra trepartsförhållanden återfinns bland olika förhållningssätt, men att det finns vissa 

skillnader och likheter. I det första trepartsförhållandet kan IT-Organisationens användande 

av bemanningsföretag kategoriseras som planerad substitution eftersom de hade ett 

strategiskt förhållningssätt gentemot bemanningsföretagen och upphandlade deras tjänster på 

ramavtal.  Cirka 20 % av arbetsstyrkan hos IT-Organisationen bestod på regelbunden basis 

av konsulter vilket även det talar för att det rör sig om planerad substitution.  Enligt Hall 

(2006)  kan anledningen till varför bemanningsföretag anlitas påverka tillämpningen av olika 

HRM-aktiviteter. Anledningen till att IT-organisationen använde sig av Regionala 

Bemanningsföretaget var för att underlätta och förkorta anställningsprocessen och för att få 

tillgång till kompetens som annars skulle vara svårare att få tag på. Regionala 

Bemanningsföretaget skiljer sig från de andra bemanningsföretagen i det att de har en ny 

person för varje uppdrag och inte arbetar med pooler av anställda som de hyr ut om och om 

igen.  Regionala Bemanningsföretaget arbetar enbart med akademiker, ofta nyexaminerade.  

Sammantaget ger detta en bild av att planeringen i Trepartsförhållande 1 till stor del skulle 

syfta till att hitta kvalificerad personal som är beredd att ta en temporär anställning. 

 
Enligt Hall (2006) är en av anledningarna till att arbeta för ett bemanningsföretag att det kan 

ge en möjlighet till en tillsvidaretjänst hos kunden och eftersom Regionala 

Bemanningsföretaget arbetar på ett sätt där de först hyr ut den anställde i 6 månader och 

kunden sedan tar över konsulten så kan det tänkas att nyexaminerade akademiker ser detta 

som en chans att komma in på kundföretaget. På så sätt har Regionala Bemanningsföretaget 

tillgodosett kundens behov av kvalificerad personal som kunden inte behöver ha en så 

omfattande planeringsprocess för som om denne hade anlitat någon i egen regi. Vi kan här se 

att anledningarna till att anlita bemanningsföretag får genomslag på planeringsprocessen, den 

typen av kvalificerad personal som bemanningsföretaget tillhandahåller är inte sådan som 

anlitas i första hand för att reducera kostnader och ge numerisk flexibilitet med kort varsel, 

och därför behöver inte bemanningsföretaget ha pooler med anställda som är ständigt 
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tillgängliga och i stor utsträckning utbytbara. De kan istället rekrytera en person till en 

specifik tjänst och behöver inte ta hänsyn till beläggningsgrad i sin planering. 

 
I fall nummer två spelar beläggningsgrad en stor roll i planeringsarbetet. Nationella 

Bemanningsföretaget arbetar med pooler av tillsvidareanställda som de betalar garantilön till 

om de inte är ute på uppdrag, och därför är det av största vikt att det planeras så att 

uppdragen avlöser varandra på ett smidigt sätt. Anledningarna till att kundorganisationen 

anlitar Nationella Bemanningsföretaget är för att underlätta under ett omställningsarbete, 

vilket i de termer Hall (2006) använder borde innebära numerisk flexibilitet och motivationen 

är administrativ och förvaltningsmässig. Deras förhållningssätt till användandet av 

bemanningsföretag kan kategoriseras som ad hoc supplementering då detta förhållningssätt 

enligt Stanworth och Druker (2006) karaktäriseras av att kundorganisationen inte använder 

sig av bemanningsföretag så ofta, att det rör sig om få tjänster och att de inte ersätter delar av 

den permanenta arbetsstyrkan med anställda från bemanningsföretag. Kundorganisationen är 

ute efter någon som kan hjälpa till temporärt, och bemanningsföretaget de anlitar har en 

planeringsprocess som försörjer den sortens efterfrågan. Konsulten i Trepartsförhållande 2 

har haft sex uppdrag för Nationella Bemanningsföretaget och de har varierat i längd från ett 

par månader till ett år. Planeringen i detta trepartsförhållande handlar således om att se till så 

att olika uppdrag avlöser varandra utan glapp, och den efterfrågan som tillgodoses med detta 

arbetssätt är då kunden har behov av administrativt stöd under en kortare period. 

 
I Trepartsförhållande 3 uppger bemanningsföretaget att personalplaneringen inte skiljer sig så 

mycket från andra företag, men att de behöver ta hänsyn till beläggningsgrad. Kunden i  detta 

fall planerar utifrån att en del av personalen kommer från bemanningsföretag på regelbunden 

basis, de använder bemanningsföretag dels för att täcka upp om det händer något på kort sikt 

men de har även lagt ut en hel avdelning på entreprenad till Europeiska 

Bemanningsföretaget. Återvinningsföretaget uppger att det i planerings- och 

budgeteringsarbetet fastställs att en viss del av arbetet skall skötas av bemanningsföretag 

vilket gör att deras förhållningssätt blir planerad substitution i Stanworth och Drukers (2006) 

ramverk. Det planeras på  lång sikt för att bemanningsföretag skall vara närvarande på 

anläggningen och det Europeiska Bemanningsföretaget bemannar en hel avdelning på 

återvinningsföretaget vilket borde innebära planerad substitution. Samarbetet med det 

Europeiska Bemanningsföretaget ger också möjligheten till numerisk flexibilitet på kort sikt, 

på en timme kan de ha en konsult klar att rycka in. För bemanningsföretagets planering 
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innebär detta att de dels behöver ha en pool med personal som har sin stadigvarande 

arbetsplats ute hos återvinningsföretaget men de behöver även personal i poolen som kan 

rycka in med kort varsel. Det blir alltså ett riktigt pussel att lägga av en blandning av uppdrag 

som kan sträcka sig från några timmar till flera år.   Den verksamhet som bedrivs hos 

återvinningsföretaget är väldigt säsongsbetonad så numerisk flexibilitet borde vara den av 

Halls (2006) anledningar som är av största vikt, men underhållschefen berättar även att de 

inte själva har den kompetens som behövs för att rekrytera rätt folk och därför är en annan 

anledning till att anlita bemanningsföretag att de får kompetenta personer som har hand om 

rekrytering och urval. Ett problem med planeringen som Återvinningskonsulten upplevde var 

att de från bemanningsföretaget kom i andra hand när det gällde semester; de som var 

anställda direkt hos Återvinningskonsulten önskade semesterveckor och sedan fick de från 

Europeiska Bemanningsföretaget täcka upp när deras kollegor på återvinningsföretaget gick 

på semester. Det var ju för att täcka upp som konsulterna var där, men eftersom de hade så 

långa uppdrag och arbetade så nära de som var direkt anställda så var det folk som blev 

missnöjda. Detta löste Europeiska Bemanningsföretaget och återvinningsföretaget genom att 

planera för semesterperioder istället för att låta de anställda önska veckor. Sammantaget ser vi 

att det långsiktiga förhållningssättet till bemanningsföretag och anledningarna till att dessa 

anlitas av  återvinningsföretaget får genomslag i planeringsprocessen; Bemanningsföretaget 

kan erbjuda anställningar med långa uppdrag och tillsvidareanställningar, och de kan planera 

för sin personal i samarbete med återvinningsföretaget då de har ett strategiskt samarbete. 

 

5.1.4 Rekrytering 
 
I det första trepartsförhållandet uppger HR-Chefen på Regionala Bemanningsföretaget att 

rekrytering till ett bemanningsföretag till viss del skiljer sig från rekrytering i allmänhet. I 

bemanningsföretaget måste rekryteraren ha kundens kravprofil i centrum och lägga sina egna 

värderingar åt sidan, och konsultmässighet är en viktig aspekt.  När det gäller 

konsultmässigheten har Regionala Bemanningsföretaget ett litet dilemma; de lägger vikt vid 

konsultmässigheten precis som Smith och Neuwirth, att den anställde skall vara en god 

representant och ett försäljningsargument, men det arbetskraftsutbud de möter ställer ibland 

till problem för dem. Enligt vår intervjuperson brister det i social kompetens i IT- och 

tekniksektorn, vilket ibland innebär att de får tumma på konsultmässigheten för att få den 

kompetens de söker efter. Enligt Smith and Neuwirth (2009)finns det risk för att en person 

som inte är konsultmässig känner förbittring, ångest och har delade känslor till att behöva 
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arbeta i ett bemanningsföretag, vilket skulle kunna leda till att de blir svåra att placera och 

behålla på uppdrag. Detta verkar inte vara något större problem för Regionala 

Bemanningsföretaget, de menar att det är “hårdvaran” som räknas när det kommer till IT 

och teknik. Deras arbetssätt med visstidsanställning på sex månader med möjlighet till 

anställning hos kund skulle också kunna bidra till att personer som kanske inte kan anses 

konsultmässiga fungerar bra i trepartsförhållandet eftersom de är uthyrda till en och samma 

kund en förhållandevis lång period till skillnad från vissa konsulter i andra bemanningsföretag 

som har flera kortare uppdrag utan möjlighet till anställning hos kund. Det verkar alltså som 

att hur stort genomslag konsultmässigheten har beror på hur konsultens uppdrag ser ut, om 

det är ett längre uppdrag hos en och samma kund och det finns chans till en anställning hos 

kund efteråt skulle det kunna tänkas vara lättare att acceptera ett trepartsförhållande utan att 

besitta de egenskaper som förknippas med konsultmässighet. 

 
IT-Konsulten uppger att denne inte haft möjlighet att orientera sig i sina arbetsuppgifter eller 

skaffa sig en uppfattning om vad arbetet innebar innan anställningen påbörjades. Med 

utgångspunkt i Breaughs (2008) resonemang skulle detta kunna leda till att IT-Konsulten inte 

känner sig tillfreds med sin arbetssituation och inte är lika benägen att stanna i 

anställningsförhållandet som om hon hade getts rätt förutsättningar att sätta sig in i arbetet 

och hur det är att befinna sig i ett trepartsförhållande. Författarna menar här att IT-

Konsultens uppgivna anledningar till att hon fick uppdraget kan ha att göra med att hon inte 

vid rekryteringen hade en bild av vad arbetet innebar. IT-Konsulten uppger att hon fick 

uppdraget för att hon fanns tillgänglig, vilket varken matchar Regionala 

Bemanningsföretagets ambition att söka efter konsultmässiga personer eller IT- 

Organisationens uppfattning om vilka som anställs för att hyras ut till dem. Kanske hade IT-

Konsulten om hon hade fått presenterat för sig vad det var uppdraget gick ut på uppgett de 

förmågor hon faktiskt anställdes för.  

 

Eftersom IT-Organisationen är väldigt nöjda med IT-Konsulten, IT-Konsulten trivdes 

väldigt bra på uppdraget och Regionala Bemanningsföretaget lägger stor vikt vid 

konsultmässighet torde det inte bara vara så att hon blev rekryterad för att hon var första 

bästa, utan det kan vara så att bristen på information i rekryteringsprocessen har gjort att hon 

inte kunnat bedöma sina förmågor i relation till det tänkta uppdraget och kommit underfund 

med vad för egenskaper och kompetenser som eftersökts. Enligt Breaugh (2008) skulle en 

ofullständig bild av vad arbetet kommer att innebära kunna leda till en högre benägenhet att 
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lämna organisationen. IT-Konsulten uppger att hon helst inte tar ett uppdrag för Regionala 

Bemanningsföretaget igen. 

 
När det gäller rekrytering i trepartsförhållande nummer två så läggs det även där stor vikt vid 

konsultmässighet. Intervjupersonen framställer det så som att konsultmässigheten kommer 

först, sedan kompetensen. Då  det är relativt hög personalomsättning på det Nationella 

Bemanningsföretaget borde det vara av största vikt för dem att ständigt locka till sig nya 

kandidater. Som en del i HR-strategin borde då arbetsgivarmarknadsföring ingå då Van Hoye 

och Lievens (2009) visat på att en tidig positiv bild av arbetsgivaren är av stor vikt för att få in 

så många ansökningar som möjligt. Här kan vi se att Nationella Bemanningsföretaget arbetar 

mycket med arbetsgivarmarknadsföring vilket borde vara en konsekvens av att de är mycket 

beroende av en ständig ström av nya kandidater.  

 

Intervjupersonen på Fackförbundet uppger att då det ofta är snabba ryck när någon skall 

hyras in så träffar hon dem inte utan litar på Nationella Bemanningsföretaget. Detta skulle 

kunna leda till att konsulter som rekryteras in i detta trepartsförhållande inte kan skapa sig en 

bild av uppdraget, enligt Breaugh (2008) kan ett besök på arbetsplatsen hjälpa kandidaten att 

bilda sig en uppfattning av både fysiska och sociala villkor och krav. Vi vet inte om detta är 

praxis inom Nationella Bemanningsföretaget, men detta är en av de faktorer som skulle 

kunna ha inverkan på personalomsättningen. Nationella Bemanningsföretaget använder sig 

av tipspengar i sin rekrytering, vilket skulle kunna ses som en form av personlig 

rekommendation vilket enligt Breaugh (2008)  är den rekryteringsform som bäst lämpar sig 

för att undvika de problem som är förknippade med bristande självinsikt och brist på 

information om uppdragets karaktär och krav.  Att uppsägningstiden för konsulterna bara är 

en månad är något som inverkar på rekryteringsprocessen, eftersom det är bråttom med att 

hitta någon ny om någon säger upp sig så kan det tänkas att det inte finns tid till de aspekter 

av rekryteringen som Breaugh (2008) lägger stor vikt vid, det vill säga RJP. Här kan vi se att 

trepartsförhållandet får genomslag i rekryteringsprocessen; för att ge den anställde en chans 

att skapa sig en bild av arbetet skulle det behövas sådana aktiviteter från både 

bemanningsföretag och kundföretag för att kunna uppfylla det som Breaugh (2008) menar är 

viktigt, men då det är kort om tid och hög personalomsättning kan det tänkas bli 

problematiskt. 

 
I Trepartsförhållande 3 beskrivs rekryteringsprocessen som en helt vanlig rekryteringsprocess 
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som inte skiljer sig från andra företag; de tar fram en kravprofil utifrån kundens behov, 

matchar sökande mot den och genomför intervju, kontroll av referenser och liknande. Den 

skillnad som finns på grund av trepartsförhållandet är att processen är snabbare. Det som 

framförallt slog oss i detta trepartsförhållande var hur rekryteringen till kundföretaget kan ses 

ur Breaughs (2008) perspektiv på realistic job previews (RJP). 

 
Återvinningsföretaget uppger att de ibland låter personer som arbetat hos dem för ett 

bemanningsföretag gå över till en anställning direkt hos dem. Att ha bemanningsföretag 

närvarande ute på anläggningen blir alltså en slags rekryteringsåtgärd, och de anställda som 

rekryteras på detta sätt skulle kunna tänkas ha en ganska tydlig bild av vad arbetet innebär, 

hur deras förutsättningar matchar detta och vilka krav som ställs. Att faktiskt ha utfört precis 

samma arbete som man rekryteras till skulle kunna ses som en extrem form av RJP. Här kan 

vi se att för kundföretaget har trepartsförhållandet ett stort inflytande på hur rekrytering sker, 

då det dels gör att de kan rekrytera personer med goda RJP:s men också att de får tillgång till 

kompetens inom rekrytering och urval som de annars saknat. 

 

5.1.5 Utbildning 
 
Som Adams och Zanzi (2004) redovisar kan det finnas ett visst motstånd inom 

konsultbranschen gentemot att använda akademisk forskning som en resurs för förbättring 

inom området för HR. Exempel på ett sådant passivt förhållningssätt till utbildning återfanns 

i vår empiri. IT-Organisationen från Trepartsförhållande 1 resonerade som så att det är 

bemanningsföretagets ansvar att konsulten ges den kompetens som krävs, eftersom de själva 

är kunder till bemanningsföretaget. Nationella Bemanningsföretaget, från Trepartsförhållande 

2, menar i sin tur att mycket är upp till konsulten själv gällande utbildning.  

Ekonomikonsulten i samma trepartsförhållande för fram att det finns efterfrågan för 

utbildning men att det inte ges ut. Att det finns ett behov av ett större kursutbud hos 

konsulter för att adressera de olika behoven som finns bland konsulter är något som lagts 

fram tidigare, av Adams och Zanzi (2004). 

 
Nationella Bemanningsföretaget försöker ständigt utveckla sig för att hänga med i 

utvecklingen inom IT.  Adams och Zanzi (2004)  argumenterar för att kontinuerlig utbildning 

från akademiska institutioner till att komplettera företagets egna utbildningsprogram, vilket är 

ett sätt att hålla sig i fas med utvecklingen.  Nationella Bemanningsföretaget har tidigare 
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lanserat certifieringsutbildningar och Återvinningsföretaget erbjuder utbildning i första 

hjälpen och brandkämpning. Det är dock en skillnad mellan färdighetsutbildning och en mer 

kontinuerlig personlig. Färdighetsträning erbjuder enbart en del av vad som krävs för att vara 

anställningsbar. Det krävs således mer än bara certifieringar för att en konsult ska ges en 

tillräcklig kompetensutveckling, även om dessa certifieringar givetvis är nödvändiga och ett 

krav. 

 

5.1.6 Delaktighet 
 
Vi har analyserat delaktighet med utgångspunkt i den organisatoriska utveckling som har 

försatt anställda i ett tillstånd av liminalitet (Garsten 1999). Liminaliteten i vårt fall rör sig om 

trepartsförhållanden, vilka innebär liminalitet för den anställde då denne befinner sig mellan 

två organisationer. Vad gäller delaktighet ur ett HRM-perspektiv skall vi se hur liminaliteten 

som följer av ett trepartsförhållande påverkar hur delaktighet som HRM- aktivitet påverkas. 

 
IT-Konsulten i Trepartsförhållande 1 ger uttryck för delaktighet med kundföretaget i stor 

utsträckning. Hon ger som exempel att hon snabbt kom in i arbetsgruppen och att hon fick 

ett trevligt mottagande. Vi kan dock se effekterna av vad som skulle kunna vara det som 

Bergström (2001) benämner som externalisering av ansvar. IT-Konsulten är inte delaktig i 

några utbildningsåtgärder, utan det som hon uppger att hon får ut i form av utveckling är en 

god referens inför framtiden och ett bättre CV. Istället för att arbeta för att bli kvar och vara 

delaktig i organisationens utvecklings- och utbildningsåtgärder ser vi att IT-Konsulten har 

axlat ansvar för sin egen utveckling och inte ser sig som delaktig i organisationen i den 

aspekten.  Författarna upplever att IT-Konsulten känner starkare delaktighet med 

kundorganisationen, vilket även vår intervjuperson på Regionala Bemanningsföretaget tror är 

det vanligaste. Författarna menar att även här har Regionala Bemanningsföretagets arbetssätt 

genomslag i HRM-arbetet, eftersom de inte planerar att behålla sina anställda utan ger 

uppdrag i syfte att de skall övergå i anställningar hos kundorganisationen så är det naturligt 

för dem att de anställda inte känner sig så delaktiga hos dem.  Vi kan också i detta fall se att 

just trepartsförhållandet har inverkan på delaktigheten, eftersom de anställda träffar sin 

arbetsgivare så sällan så uppstår inte lika stor delaktighet enligt vår intervjuperson på 

Regionala Bemanningsföretaget, vilket enligt Forde och Slater (2006) ofta är fallet i dessa 

situationer. 
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I det första trepartsförhållandet så tycker vi oss se mer engagemang från kundorganisationens 

sida än vad Forde och Slater (2006) har funnit. IT-Konsulten verkar känna sig delaktig och 

får vara med i stor utsträckning, och det verkar vara IT- Organisationens ambition att 

behandla alla lika. Detta skulle kunna ha att göra med att man inom IT-branschen är vana vid 

att ta emot externa resurser, men också på att den anställde kanske i framtiden kommer vara 

anställd i IT-organisationen och då är trepartsförhållandet en början på en längre relation 

vilket enligt Forde och Slater kan öka engagemang och delaktighet. Även intressantare 

arbetsuppgifter är positivt för delaktighet och engagemang (Forde & Slater, 2006) och då IT-

Konsulten har en universitetsutbildning och deltog i ett projekt som syftade till att ta fram en 

IT-strategi kan det tänkas att detta väcker större engagemang och delaktighet än andra 

okvalificerade och rutinmässiga arbeten. 

 
I det andra trepartsförhållandet ger Ekonomikonsulten uttryck för precis det som Garsten 

(1999) diskuterar i termer av liminalitet; hon menar att eftersom man representerar två 

företag kan det hända att man inte tillhör någon. Ekonomikonsulten har också upplevt det 

som Garsten (1999) ger som exempel på yttringar av liminalitet så som att inte delta i alla 

möten och aktiviteter men också att det innebär en viss frihet i till exempel hur 

Ekonomikonsulten kan välja att följa arbetsplatsens tider eller arbeta sina timmar rakt av. Då 

Nationella Bemanningsföretaget arbetar med pooler kan det tänkas att de har större 

incitament att arbeta med delaktighet än Regionala Bemanningsföretaget. Detta ger också 

Nationella Bemanningsföretaget uttryck för, de menar att tillhörighet och delaktighet är 

viktigt då de anställda är deras ambassadörer och säljkanaler. 

 
I Trepartsförhållande 3 är ambitionen lite annorlunda jämfört med de andra, 

intervjupersonen på Europeiska Bemanningsföretaget menar att själva andemeningen i 

kollektivavtalet är att de som är anställda i ett trepartsförhållande skall behandlas precis 

likadant som de fast anställda hos kundorganisationen. Intervjupersonen på 

Återvinningsföretaget uppger också att det inte är någon särskild skillnad i delaktighet eller på 

något sätt uppdelat på arbetsplatsen. Detta trepartsförhållande innehåller det som Forde och 

Slater (2006) anser är bra för delaktigheten, långa uppdrag och chans till anställning hos 

kundorganisation, och det är möjligt att det är detta vi ser ett uttryck för. 
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5.1.7 Återkoppling 
 
Våra tre fall skiljer sig väldigt mycket åt i vad de består av och i vilken kontext de befinner sig 

i; tre olika typer av bemanningsföretag som rör sig i tre olika branscher. Detta medför att 

sättet att ge återkoppling på görs väldigt olika i alla de tre trepartsförhållandena, och synen på 

vem som bär ansvaret för återkopplingen kan skilja sig åt inom varje trepartsförhållande för 

sig. IT-Konsulten från Trepartsförhållande 1 berättar att återkoppling på det dagliga arbetet 

getts av IT-Organisationen, detta är förenligt med vad Torka (2011) framför om konsulters 

förväntan, att kundorganisationen förväntas vara de som ger återkoppling på prestation till 

konsulter. En annan del av konsulters förväntan är att det är bemanningsföretagets uppgift 

att ta hand om den mer rådgivande formen av återkoppling, där det hålls kontakt med 

konsulten och eventuella problem löses (Torka, 2011).   Gällande IT-Konsulten har dock 

hon inte blivit kontaktad av Regionala Bemanningsföretaget för återkoppling vilket de 

förväntats göra.  I kontrast till IT- Konsultens egen uppfattning upplever IT-Organisationen 

Regionala Bemanningsföretaget som väldigt engagerade i IT-Konsultens situation.  Regionala 

Bemanningsföretaget har framfört att de alltid ämnar följa upp deras konsulter, för att det är 

en del av deras ansvar. I detta fall har dock konsulten själv inte märkt av detta engagemang, 

vilket kan vara för att de haft kommunikationen via IT-Organisationen och att de i sin tur 

inte förmedlat det till IT-Konsulten. Att detta är ett faktiskt problem tydliggörs av Torka 

(2011) där det framförs att den återkopplingen som konsulter erhålls eller uppfattas erhålla, 

tolkas av konsulter som ett tecken på hur engagerade en organisation är gentemot en. 

 
För att återkopplingen ska ges korrekt krävs att den som ger återkopplingen har den tid som 

krävs, ifall de ansvariga inte har tid att genomföra det korrekt kan det till och med få en 

negativ effekt (Alvesson & Kärreman, 2007). För Platschefen på Fackförbundet löses detta 

genom att hon delegerat viss form av uppföljning till en produktionsledare, dock är detta mer 

för kvalitetsgranskning snarare än att se till konsultens situation. Vid Europeiska 

Bemanningsföretaget från Trepartsförhållande 3, ges återkoppling den arbetsledare som är 

anställd via dem nämligen Återvinningskonsulten.  I Båda dessa trepartsförhållanden sköts en 

del av återkopplingen av tredje part, men för Trepartsförhållande 2 görs det inom 

kundföretaget själv medan det för Trepartsförhållande 3 görs via en egen konsult. 



58 

	  

5.1.8 Chefens Roll 
 
När det gäller chefernas roller i bemanningsföretagen kan vi se att de behandlar den 

gränsdragningsproblematik som Olofsdotter (2006) beskriver på olika sätt. Intervjupersonen 

på Regionala bemanningsföretaget uppger att det är ett hårt och stressigt arbete att vara chef i 

bemanningsbranschen, och Regionala Bemanningsföretaget hanterar detta genom att bara ha 

mellan 10-15 konsulter som varje chef ansvarar för vilket enligt denne är få i förhållande till 

andra. På Regionala Bemanningsföretaget sköter cheferna uppgifter som enligt Olofsdotter 

(2006) kan stå i konflikt med varandra, de har både kund- och konsultansvar. Då 

intervjupersonen på Regionala Bemanningsföretaget är medveten om att det är en tuff 

situation att hantera ter sig situationen lik den som Olofsdotter beskriver, dock vet vi inte 

vilka strategier de kund- och konsultansvariga använder sig av för att hantera detta. 

 
På Nationella Bemanningsföretaget har man löst den konflikt som Olofsdotter (2006)  

beskriver genom att dela upp ansvaret och har en säljorganisation som drar in uppdrag och 

en leveransorganisation som bemannar uppdragen. Ändå arbetar konsultcheferna med en del 

försäljning i form av merförsäljning till befintliga kunder. Trots denna uppdelning uppger 

HR-chefen att  de inte riktigt löst gränsdragningsproblematiken, så det verkar som att 

Olofsdotters (2006) påvisade dilemma är ett reellt problem för våra intervjupersoner. 

 
Personalchefen på Europeiska Bemanningsföretaget uppger att det finns problem med 

chefernas roller, att det finns många unga som har svårt att hantera stressen och att det är 

hög personalomsättning. Dock har det Europeiska Bemanningsföretaget en lite mer 

strategisk inställning till Olofsdotters (2006) problematik. De menar att de ser de problem 

som finns i branschen som en möjlighet att rekrytera de bästa konsultcheferna till dem, 

eftersom de positionerar sig som den ansvarsfulle aktören menar de att dessa problem inte 

skall uppstå hos dem och det ger en bättre arbetssituation för deras konsultchefer. Då en del 

av problematiken enligt Olofsdotter (2006) går ut på att balansera krav från anställda, kunder 

och bemanningsföretag borde enligt författarna ett förhållningssätt som minskar 

spänningarna mellan de olika intressenternas krav göra situationen lättare för 

konsultcheferna, och att föra ihop arbetstagarnas och bemanningsföretagens krav så att de 

går i samma riktning borde hjälpa situationen för konsultcheferna. 

 



59 

	  

5.2 Tolkande Analys 
 
I denna del av analysen kommer vi koppla de olika delar vi behandlat tidigare till varandra 

och analysera dem ur ett holistiskt perspektiv, detta för att uppnå förståelsedelen av vårt 

syfte. Vi tar vår utgångspunkt i förutsättningar och förhållningssätt och hur dessa påverkar 

planering och rekrytering, fortsätter med hur detta i sin tur har påverkan på konsultmässighet 

och vidare till hur konsultmässigheten kan hanteras med utbildning och avslutningsvis 

diskuterar vi de olika delarna i ett delaktighetsperspektiv. 

 

5.2.1 Förutsättningar, Planering och Rekrytering 
 
Vi har i den första delen av analysen behandlat förutsättningar, planering och rekrytering var 

för sig men det framgår ändå att dessa har stor påverkan på varandra. När det gäller det 

strategiska förhållningssättet som går ut på att hantera HRM externt (Sheehan & Cooper, 

2011) kan vi se att detta påverkas av vilka motiv och förhållningssätt som finns, och att detta 

i sin tur påverkar planering och rekrytering. Druker och Stanworths (2006) ramverk som tar 

upp vilka förhållningssätt som finns till användning av bemanningsföretag både influeras av 

företagens strategier och har påverkan på andra delar så som planering och rekrytering. I de 

kundorganisationer vars förhållningssätt kunde kategoriseras som planerad substitution i 

Druker och Stanworths (2006) ramverk, IT-Organisationen och Återvinningsföretaget, kunde 

vi se att deras förhållningssätt grundade sig i det strategiska val att hantera HRM externt som 

Sheehan och Cooper (2011) beskriver. De har valt att hantera vissa delar av personalen med 

hjälp av bemanningsföretag, detta är ett strategiskt förhållningssätt som leder till planerad 

substitution av delar av personalen. Detta har den inverkan på planering och rekrytering att 

parterna kan ha långsiktiga samarbeten vilket i våra trepartsförhållanden har lett till att man 

samordnar till exempel semesterplanering och långsiktigt personalbehov tillsammans i 

bemanningsföretag och kundorganisation.  

 

I det fallet där användningen av bemanningsföretag kunde klassificeras som ad hoc 

supplementering i Druker och Stanworths (2006)  ramverk var inte användningen av 

bemanningsföretag att betrakta som en strategisk hantering av HRM av det slag som Sheehan 

och Cooper (2011) beskriver, men det fanns ändå drag av detta då Platschefen såg sådana 

fördelar som möjligheter att ta in extrapersonal och liknande. 
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Detta förhållningssätt ser vi har påverkan på situationen för planering och rekrytering i 

trepartsförhållande nummer två, vilket i planeringsarbetet innebär att det Hall (2006) 

benämner som numerisk flexibilitet står i centrum. Planeringen i detta trepartsförhållande går 

i stor utsträckning ut på att upprätthålla beläggningsgrad och Ekonomikonsulten har haft 

flera uppdrag av varierande längd. Rekryteringen syftar till att försörja personalpoolen med 

stora mängder anställda som är konsultmässiga. Författarna menar således att det går att göra 

en koppling mellan dels kundföretagens val mellan att lägga ut delar av HRM- arbetet på en 

extern part eller ta en större del själva, som beskrivs av Sheehan och Cooper (2011), vidare 

till Druker och Stanworths (2006)  förhållningssätt till användning av bemanningsföretag och 

slutligen till konsekvenser för planering och rekrytering. 

 

5.2.2 Rekrytering och Konsultmässighet 
 
Vi upplever oss se ett samband bland bemanningsföretagen i synen på vad som förväntas av 

konsulten inför en anställning i form av grundläggande kompetens. Två av de tre 

bemanningsföretagen, Regionala Bemanningsföretaget & Nationella Bemanningsföretaget 

som befinner sig i IT- respektive Ekonomiebranschen, har uttryckt att de konsulter som 

rekryteras förväntas besitta vad som benämns konsultmässighet.  Även Europeiska 

Bemanningsföretaget om än Personalchefen där ställer sig något skeptisk kring just begreppet 

konsultmässighet, tar enda en liknande förmåga hos konsulter i beaktade vid intervju inför 

rekrytering. Vad det då gäller för samtliga trepartsförhållanden är vad vi menar är en 

inställning om att konsultmässighet, eller förmågan att anpassa sig till olika arbetsplatser och 

arbetsuppgifter, är något som konsulten förväntas ha redan innan denne rekryteras och om så 

inte är fallet är denne inte lämplig som konsult. 

 
Vi har dock funnit teoretiskt stöd från Adams och Zanzi (2004), att konsultmässighet är 

något som kan utvecklas inom organisationen förutsatt att utbildningen och 

kompetensutvecklingen som bedrivs inte stannar vid färdighetsträning utan även rör mer 

personutvecklingsbetonad utveckling. Personlig utveckling till att kunna förstå sin egen 

kapacitet och passa in en föränderlig marknad är något är centralt som konsult (Adams & 

Zanzi, 2004). Konsultmässighet i detta fall är möjligheten att anpassa och omdefiniera sig 

själv kontinuerligt (Hall 1996, 2002 ur Adams & Zanzi, 2004), vilket annorlunda uttryckt 

innebär att man kan möta upp de olika krav som ställs av kund och att man lätt kan anpassa 

sig efter arbetet. 
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5.2.3 Utbildning och Delaktighet 
 
Att ha utbildning som mer betonar personlig utveckling är även något som vi funnit 

teoretiskt stöd för skulle leda till att konsulter känner större delaktighet (Adams & Zanzi, 

2004). Detta är något som vi menar skulle kunna utvecklas hos bemanningsföretagen, som till 

vilka vi funnit att både Ekonomikonsulten och IT-Konsulten känner minst delaktighet till. 

Vad bemanningsföretagen kan göra är att fokusera mer på personlig utveckling av sina 

konsulter och ge mer utbildning. Visserligen framför Adams och Zanzi (2004) att konsulter 

känner större ansvar för sin egen utbildning om de förlitar sig mindre på företagets 

träningsprogram, men vad detta rör sig om är färdighetsträning och distinktionen mellan det 

och kontinuerlig personlig utveckling är något som är viktigt att göra (Adams & Zanzi, 2004).  

Vi menar att det inte behöver vara en motsättning mellan att rekommendera 

bemanningsföretag å ena sidan att fokusera mer på utbildning av sina anställda och att de 

samtidigt ska utbilda mindre i egen regi. Det är fullt möjligt att själva utbildningen bedrivs 

externt och att konsulten ges mer kompetensutveckling, vad det handlar om är att 

bemanningsföretagen bör gör sådana utbildningar som en del av konsultens anställning. Är 

konsulten med och planerar denna utbildning, får stöd av bemanningsföretaget i form av att 

de investerar i dem, förefaller det rimligt att detta ger högre grad av delaktighet gentemot 

bemanningsföretaget. Att delaktighet är något väsentligt för bemanningsföretaget och inte 

bara i ren altruism utan även är en framgångsfaktor framgår av att bemanningsföretagen, 

framförallt det Nationella Bemanningsföretaget, använder konsulter som ambassadörer för 

merförsäljning. En konsult som känner god delaktighet till sitt bemanningsföretag bör 

rimligtvis vara mer mån om att gynna det. 

 

5.2.4 Återkoppling och Delaktighet 
 
För att ytterligare stärka delaktigheten hos konsulten bör även återkopplingen förbättras. Vi 

såg tydligast i fallet med IT-Konsulten hur återkopplingen från bemanningsföretaget uteblivit 

och att det fört med sig att konsulten därmed känt mindre delaktighet och i slutändan ledde 

det till konsulten inte vill använda sig av bemanningsföretaget igen. Att den grad av 

återkoppling som en organisation ger sina anställda påverkar i stor grad hur de anställda 

uppfattar organisationens engagemang gentemot dem är något som framförts även hos Torka 

(2011). 
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Just delaktighet är något som får särskilda implikationer i och med att en konsult befinner sig 

i ett trepartsförhållande, att det finns dels en arbetsgivare, bemanningsföretaget och en faktisk 

arbetsplats, kundföretaget, som i stor grad är separerade.  Vidare menar vi att genomgripande 

finns en ovilja att investera i en konsult, vilket vi sett exempel på i vår empiri, att 

kundföretaget förväntar sig att bemanningsföretaget sköter utbildning exempelvis och att de i 

sin tur förväntar sig att konsulten ska vara fullt kompetent redan från början. Vi menar att 

det finns en viss motsättning till att vilja investera i en konsult och att detta kan vara för att 

det är hög omsättning, kunden investerar ogärna i konsulten då denne snart byter arbetsplats, 

bemanningsföretaget investerar ogärna i konsulten då denne snart kommer bli antingen fast 

anställd eller sluta som konsult. Att konsulten inte blir investerad i, att denne inte får gedigen 

återkoppling och således känner delaktighet, kan då leda till att de just vill byta arbetsplats 

eller sluta som konsult, vilket Ekonomiekonsulten är ett exempel på. Rädslan för att investera 

i en konsult man inte tror kommer vara kvar blir då en självuppfyllande profetia. 

 

5.2.5 Chefens roll, Delaktighet och Liminalitet 
Hittills har vi sett hur utbildning och återkoppling kan stärka delaktigheten, men vi menar 

även att situationen är sådan i ett trepartsförhållande att externalisering och liminalitet har 

blivit så långtgående att dessa delar har stort inflytande.  Garsten (1999)  behandlar liminalitet 

som något som drabbar de anställda som befinner sig mellan två organisationer, men vi 

menar att med utgångspunkt i Olofsdotters (2006)  forskning om chefernas situation och de 

svårigheter i denna situation som våra intervjupersoner ger uttryck för skulle det vara möjligt 

att applicera liminalitetsbegreppet även på andra aktörer i trepartsförhållandet utöver de 

anställda.  Som vi uppfattar Garsten (1999)  är kärnan i liminalitetsbegreppet att den som 

befinner sig i en situation av liminalitet befinner sig i ett mellanrum, och där det är oklart var 

man hör hemma. Att som Olofsdotter (2006) som chef befinna sig mellan motstridiga 

intressen, och ha svårt att avgöra var lojaliteten bör vara; hos kunden, den anställde eller 

bemanningsföretaget skulle kunna innebära en situation av liminalitet. Den externalisering 

som enligt Bergström (2001) kan yttra sig i temporaritet, administrativt och geografiskt 

avstånd men även att ansvar externaliseras kan således innebära att liminalitet blir något som 

är aktuellt för fler än dem som Garsten (1999) menar är utsatta. 
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6 Slutsatser 
 
Vårt Syftet med detta arbete var att beskriva och förstå hur HRM hanteras i atypiska 

anställningsförhållanden.  När det gäller den del av vårt syfte som är deskriptivt är 

slutsatserna att de delar av HRM som tydligt påverkas av att det är ett trepartsförhållande 

som föreligger är planering, rekrytering, återkoppling, utbildning och delaktighet. När det 

gäller planering behöver denna gå snabbare än i traditionella anställningsförhållanden, 

rekryteringen ser delvis annorlunda ut då konsultmässighet är i fokus, återkopplingen blir 

lidande, utbildning förekommer i mycket liten utsträckning i trepartsförhållandena och detta 

tillsammans med förutsättningarna påverkar delaktigheten i trepartsförhållandena. 

 
När det gäller hur förståelsen för hur HRM hanteras har vi funnit att den situation som 

uppstår kan förklaras med hjälp av begreppet liminalitet, förutsättningar och strategier. 

Ömsesidiga beroendeförhållanden mellan dessa och de olika HRM-aktiviteterna leder till en 

situation som är unik för trepartsförhållanden. Anställningsformen är temporär och det kan 

göra att till exempel sådant som en ovilja i att investera i den anställde. Vi ser hur egenskaper 

som konsultmässighet och allmän utbildning förväntas finnas hos konsulten redan innan 

rekrytering trots att detta kan utvecklas med dels utbildning och god återkoppling. Brist på 

sådant riskerar även att leda till konsulten känner lägre grad av delaktighet och slutligen blir 

just bemanningsföretaget och kunders ovilja att investera i någon som förväntas byta 

anställning snart, just det som får konsulten att vilja lämna trepartsförhållandet.
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