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Sammanfattning 

Magisteruppsats i företagsekonomi 

Ekonomistyrning och flödesorienterad verksamhet 

FED 332, VT 2007 
 

Författare: Dannijel Nygren, Helene Stenegärd och Malin Svidén 

Examinator: Torbjörn Bredenlöw 

 

Bakgrund: Den svenska arbetsmarknaden undergick mellan åren 1990-2000 en 

betydande förändring gällande anställningsstrukturen. Utvecklingen har gått från 

tillsvidareanställningar på heltid, till någon form av atypiskt arbete. Eftersom de anställda 

är den resurs, som utgör bemanningsföretagens kärnkompetens, är styrningen av denna 

en kritisk faktor för att nå framgång. 

 

Problemdiskussion: En anställning hos ett bemanningsföretag innebär en triangulär 

relation mellan bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulten. Med utgångspunkt i 

den speciella tjänst bemanningsföretag erbjuder samt de arbetsförhållanden deras 

konsulter ställs inför, är deras motivation och prestation av yttersta vikt för företagets 

lönsamhet. Hur bemanningsföretag styr sin verksamhet med fokus på humankapitalet är 

ett intressant område eftersom det fordrar mer undersökningar då det är relativt 

outforskat.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur bemanningsföretag styr och 

motiverar sina konsulter att prestera. 

 

Slutsats: Via kärnfaktorerna styr bemanningsföretag konsulterna i riktning mot 

företagens mål. Med andra ord är styrningen en ständigt pågående process där alla 

faktorerna, kärnfaktorerna, men även bifaktorn, samverkar och är beroende av varandra. 

Rekryteringen finner kompetent personal som sedan motiveras med lön, förmåner och 

förbättringsförslag. Detta leder till en motiverad personal. Är personalen motiverad ökar 

nöjdheten på arbetsplatsen och en ökad nöjdhet leder i sin tur till en prestation som i 

slutändan ger ett resultat. Efter ett resultat börjar rotationen om på nytt. 



 

 3 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ........................................................................................................................ 5 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 6 

1.2 Problemdiskussion .................................................................................................... 7 

1.3 Problemformulering .................................................................................................. 8 

1.4 Syfte .......................................................................................................................... 8 

1.5 Uppsatsens disposition .............................................................................................. 8 

 

2. Teori ............................................................................................................................. 10 
2.1 Skandias humankapitalfokus .................................................................................. 10 

2.1.1 Styrning av personal ........................................................................................ 11 

2.2 Human Resource Management (HRM) .................................................................. 12 

2.2.1 Personalsammansättning ................................................................................. 13 

2.2.2 Prestation ......................................................................................................... 14 

2.2.3 Utvärdering och uppskattning ......................................................................... 14 

2.2.4 Kompensation och belöning ............................................................................. 15 

2.2.5 Utbildning ........................................................................................................ 16 

2.2.6 Sammanfattande HRM- modell ........................................................................ 16 

2.3 Kaplan & Nortons lärande- och tillväxt perspektiv ................................................ 17 

2.3.1 De tre kärnmåtten ............................................................................................ 18 

2.3.2 De tre drivarna ................................................................................................ 20 

2.4 Konceptuell modell ................................................................................................. 22 

 

3. Empiri .......................................................................................................................... 24 
3.1 Lernia Bemanning ................................................................................................... 24 

3.1.1 Rekrytering ....................................................................................................... 24 

3.1.2 Motivation ........................................................................................................ 25 

3.1.3 Nöjdhet ............................................................................................................. 27 

3.1.4 Prestation ......................................................................................................... 27 

3.1.5 Information ...................................................................................................... 27 

3.2 Maxkompetens ........................................................................................................ 28 

3.2.1 Rekrytering ....................................................................................................... 28 

3.2.2 Motivation ........................................................................................................ 29 

3.2.3 Nöjdhet ............................................................................................................. 30 

3.2.4 Prestation ......................................................................................................... 30 

3.2.5 Information ...................................................................................................... 30 

3.3 Gasten AB ............................................................................................................... 31 

3.3.1 Rekrytering ....................................................................................................... 31 

3.3.2 Motivation ........................................................................................................ 32 

3.3.3 Nöjdhet ............................................................................................................. 33 

3.3.4 Prestation ......................................................................................................... 34 

3.3.5 Information ...................................................................................................... 34 

 

 



 

 4 

4. Analys ........................................................................................................................... 35 
4.1 Rekrytering ............................................................................................................. 35 

4.2 Motivation ............................................................................................................... 37 

4.3 Nöjdhet .................................................................................................................... 40 

4.4 Prestation................................................................................................................. 40 

4.5 Information ............................................................................................................. 41 

 

5. Slutsats och slutlig konceptuell modell ..................................................................... 42 
5.2 Egna reflektioner ..................................................................................................... 44 

5.3 Förslag till vidare forskning .................................................................................... 45 

 

Källförteckning ............................................................................................................... 46 

 

Appendix 1, Metod .......................................................................................................... 49 
Forskningsteknik ........................................................................................................... 49 

Datainsamling ............................................................................................................... 50 

Urval ............................................................................................................................. 50 

Kunskapssyfte ............................................................................................................... 49 

Sanningskriterier ........................................................................................................... 51 

 

Bilaga 1 ......................................................................................................................... 52 



~Inledning ~ 

 5 

1. Inledning 

 

et första kapitlet inleds med en beskrivning av vilken roll de anställda har i 

ett företag och vilken betydelse styrning av humankapital har för företagets 

framgång. Vidare beskrivs framväxten av bemanningsföretag och den 

växande roll de har fått på marknaden. Bakgrunden leder till en diskussion där 

arbetssituationen i bemanningsföretag beskrivs och argumentation förs angående 

behovet av fortsatt forskning av bemanningsbranschen. Diskussionen mynnar ut i en 

problemformulering och en beskrivning av uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en 

modell över uppsatsens disposition.  

 

 

Ett företags fortsatta och framtida lönsamhet beror på dess förmåga att ständigt producera 

och leverera det kunden efterfrågar på ett konkurrensfördelaktigt sätt. Detta, i sin tur, 

beror på den sammanlagda ansträngningen från motiverade, kompetenta, kreativa och 

kunskapsbesittande människor.
1
 Ett företag består av flera individer med olika roller och 

för att utnyttja dessa resurser effektivt är det viktigt att få alla medlemmar att samverka 

och arbeta i riktning mot företagets mål. Genom en effektiv styrning, det vill säga genom 

att påverka mänskliga beteenden
2
, kan en överrensstämmelse skapas mellan den enskilda 

individens intressen och företagets prioriteringar så att agerandet hos individen leder till 

det som är bäst för hela företaget.
3
 Om kunskap och kompetens hos de anställda 

överrensstämmer med uppsatta företagsmål är chansen större att företag ser sina mål 

uppfyllas likväl som en ökad arbetsmoral, då de anställda inser att de är betydelsefulla i 

sin roll och brinner för sitt arbete.
 4

  

                                                 
1
 Rastogi, P.N. Vol 4, Nr 2 (2003) The nature and role of IC: Rethinking the process of value creation and 

sustained enterprise growth  
2
 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning, s. 46 

3
 Ibid. s. 48 

4
 Rastogi, P.N. Vol 4, Nr 2 (2003) The nature and role of IC: Rethinking the process of value creation and 

sustained enterprise growth 

 

D 
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Dagens företag har insett vilken roll de anställda och deras kompetens har för företagets 

strävan att nå framgång. Alla företag har en affärsidé som beskriver hur företag ska 

generera intäkter och därmed hur företagets resurser ska utnyttjas där de mänskliga 

resurserna spelar en avgörande roll.
 
De mänskliga resurserna är därför en viktig faktor 

som bör ingå i ett företags styrning.
5
 En viktig styrningsuppgift är att skapa ett 

engagemang och en motivation bland företagets anställda.
6
 

1.1 Bakgrund 

Den svenska arbetsmarknaden undergick mellan åren 1990-2000 en betydande förändring 

gällande anställningsstrukturen. Det som kan påvisas är att utvecklingen har gått från 

tillsvidareanställningar på heltid, där arbetet utförs hos arbetsgivaren, till andra former av 

sysselsättning. Även om den huvudsakliga sysselsättningen fortfarande är 

heltidsanställningar, sysselsätts fler och fler med någon form av atypiskt arbete. Exempel 

på ett atypiskt arbete är en anställning hos ett bemanningsföretag, där arbetet uträttas som 

uthyrd personal, konsult, hos ett annat företag än det personen är anställd. En anställning 

hos bemanningsföretag innebär dock ofta mer en tillsvidareanställning med anledningen 

av en utveckling mot att fler organisationer är ”slimmade”. Med detta menas att företag 

har en personalstyrka som är anpassad till den lägsta produktionsnivån. Vid eventuella 

produktionsökningar väljer företag att anställa fler under just den perioden. En annan 

förklaring är att en ökad frånvaro, i form av sjukdom eller studier, leder till en ökad 

efterfråga på ersättande personal. På utbudssidan kan det också ses en förändring då fler 

människor studerar på högskolor och universitet och efterfrågan av tillfälligt arbete under 

studietiden, har därmed ökat. Många arbetssökande ser även en anställning hos ett 

bemanningsföretag som ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden.
 7

 

  

Bemanningsföretag har hög personalomsättning och rekrytering är därför en ständigt 

pågående process. Något som är viktigt när bemanningsföretag rekryterar, är 

användningen av rätt verktyg vid urvalet bland alla sökande. Det är viktigt att 

bemanningsföretag innan beslut om anställning har säkerställt att konsulten innehar de 

                                                 
5
 Hansson, J. (1997) Skapande personal arbete, s. 32 

6
 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning, s. 253 

7
 Andersson, P. Wadensjö, E. (Rapport 2004:15) Hur fungerar bemanningsbranschen, s. 3f 
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kunskaper och besitter de egenskaper som det särskilda kundföretaget söker. 

Rekryteringsprocessen bör vara utformad så att det kan säkerställas att den sökande klarar 

av att arbeta under temporära anställningar. Till exempel bör test göras för att avgöra om 

personen i fråga är redo att arbeta hos olika kundföretag, om han/hon kan hantera den 

sociala situationen det innebär och accepterar ibland en lägre status och högre osäkerhet. 

Eftersom de anställda är den resurs, som utgör bemanningsföretagens kärnkompetens, är 

styrningen av denna en kritisk faktor för att nå framgång.
 8

 

1.2 Problemdiskussion 

En anställning hos ett bemanningsföretag innebär en triangulär relation mellan 

bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulten där konsulten är anställd hos 

bemanningsföretaget och kundföretaget blir arbetsledare. Med hänsyn till den speciella 

situation som bemanningsföretagets konsulter befinner sig i borde de erbjuda sin personal 

personlig utbildning i större utsträckning än vad som sker. Dessa bör inte enbart erbjudas 

vägledning utan även förberedas inför situationer som exempelvis att ständigt byta 

arbetsplats och kollegor. Konsulterna är hos kundföretaget under en begränsad period och 

har därför inte lika stora möjligheter att hinna lära känna arbetsplatsen och de övriga 

anställda.
 
Konsulterna utför även ofta uppgifter som inte kräver en alltför stor kompetens

9
 

eller information, vilket medför att uppgiften kan utföras mer enskilt. Den sociala biten 

och bristen på känsla av tillhörighet är därför ofta stor i bemanningsföretag. 
10

  

Bemanningsföretag brottas med att finna villig arbetskraft, som är beredd att arbeta under 

dessa särskilda arbetsförhållanden, samtidigt som de strävar efter att möta kundernas 

behov och gå med vinst.
11

 Oavsett i vilken bransch ett företag befinner sig i krävs en bra 

ledning och företagsstyrning för att kunna konkurrera på marknaden. Detta innebär att 

                                                 
8
 Mitlacher, W, L. Vol. 16, Nr 1 (2006) The organization of Human Resource Management in temporary 

work agencies-towards a comprehensive research agenda on temporary agency work in Germany, the 

Netherlands and the US 
9
 Kompetens kommer från ordet ”competo”, vilket innebär att generera resultat. Kompetens beskriver en 

anställds förmåga eller skicklighet att uträtta vissa aktiviteter och innefattar fem olika delar; vetande, 

kunnande, erfarenheter, värderingar och socialt nätverk, enligt Sveiby, K-E. (1995) Kunskapsflödet - 

Organisationens immatriella tillgångar, s. 107f 
10

 Mitlacher, W, L. Vol. 16, Nr 1 (2006) The organization of Human Resource Management in temporary 

work agencies-towards a comprehensive research agenda on temporary agency work in Germany, the 

Netherlands and the US 
11

 Purcell, J.  Purcell, K; Tailby, S Vol. 42 Nr 4 (2004) Temporary Work Agencies: Here Today, Gone 

Tomorrow?  
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företag måste kunna hantera de mänskliga resurserna i organisationen på ett effektivt sätt 

så att både den anställde och organisationen får fördel.
12

 

 

Företagsstyrning och olika metoder att hantera och motivera ett företags humankapital, 

finns det sedan tidigare studier och dokumentationer om.
13

 Dessa studier kan tillämpas på 

bland annat företag med tjänsteverksamhet. Bemanningsföretag är en typ av 

tjänsteföretag där trepartsförhållandet borde bidra till att verksamheten skiljer sig från 

andra tjänsteföretag och därmed är studierna svåra att applicera på bemanningsföretag. 

Med utgångspunkt i den speciella tjänst bemanningsföretag erbjuder samt de 

arbetsförhållanden deras konsulter ställs inför, är deras motivation och prestation av 

yttersta vikt för företagets lönsamhet. Hur bemanningsföretag styr sin verksamhet med 

fokus på humankapitalet är ett intressant område eftersom det fordrar mer undersökningar 

då det är relativt outforskat.  

1.3 Problemformulering 

 

Hur styr och motiverar bemanningsföretag sina konsulter att prestera?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur bemanningsföretag styr och 

motiverar sina konsulter att prestera. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en diskussion om vilken betydelse styrningen av humankapitalet 

har i ett företag. En redogörelse görs även för bemanningsbranschens framväxt och hur 

denna ser ut och verkar. Denna bakgrund och diskussion mynnar ut i en 

problemformulering och uppsatsens syfte. Uppsatsens metodavsnitt, som är placerat som 

ett appendix, redogör för uppsatsens tillvägagångssätt samt det empirival som gjorts. 

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av Skandias humankapitalfokus och fortsätter 

                                                 
12

 Cai, L. Kleiner, B. H Vol. 27, Nr 4 (2004) Effective human resource management in employment 

agencies  
13

 Torrington, D. Hall, L. Taylor, S. (2002), Edvinsson, L. Malone, M. (1997), Kaplan, R.S. Norton, D.P. 

(1996)   
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sedan med Human Resource Management och Kaplan och Nortons lärande- och 

tillväxtperspektiv. Avsnittet sammanfattas med en konceptuell modell, som beskriver hur 

styrningen av humankapital i företag ser ut. I det tredje kapitlet redogörs för hur de tre 

fallföretagen arbetar med fokus på styrningen av sina konsulter. Med teori och empiri, 

som underlag, diskuteras och jämförs likheter och skillnader mellan materialen i 

analyskapitlet. Uppsatsen leder till en slutsats och en slutlig konceptuell modell som 

beskriver hur bemanningsföretag styr sina konsulter. Avslutningsvis diskuteras egna 

reflektioner kring arbetet och förslag till fortsatta studier. 
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2. Teori 
 

eorikapitlet inleds med Skandias humankapitalfokus som lyfter fram betydelsen 

av att företag bör öka fokuseringen på humankapitalet och inte bara se till 

teknologi för att kunna växa. Därefter presenteras olika beståndsdelar inom 

Human Resource Management och Kaplan och Nortons lärande- och tillväxtperspektiv. 

Dessa tre teorier valdes för att de är kända och använda inom företagsområdet och 

beskriver hur humankapitalet bör styras för att på ett effektivt sätt uppnå resultat. 

Skandias humanfokus och Human Resource Management är mer övergripande, medan 

Kaplan och Norton ger en djupare insikt i hur företag kan styra sitt humankapital genom 

olika mått. För att tydliggöra det teoretiska innehållet avslutas avsnittet med en 

sammanfattande konceptuell modell.  

 

2.1 Skandias humankapitalfokus 

Under 80-talet började Skandia utforma nya strategier för hur företaget skulle styras. 

Följden blev att Skandia började se det intellektuella kapitalet som en väsentlig 

beståndsdel i företagsstyrningen, eftersom de insåg att ett företag inte kan överleva utan 

personal.
14

 Det intellektuella kapitalet består av humankapitalet och strukturkapitalet. 

Humankapitalet är kombinationen av förmåga, kunskap, skicklighet, kompetens och 

erfarenhet hos de anställda.
15

 Det är viktigt att företag uppmärksammar att 

humankapitalet inte är något som kan ägas, utan enbart kan hyras och att de anställda 

arbetar i ett företag av fri vilja. Samtidigt är det väsentligt att företag lyckas behålla 

kompetent personal. Företag bör observera att när arbetsdagen är slut, försvinner allt 

humankapital och därmed all kompetens. Därför är det viktigt att försöka omvandla 

humankapitalet till strukturkapitalet för att behålla kunskapen inom företaget, även när de 

anställda inte är närvarande.
16

 Strukturkapitalet är själva hårdvaran, mjukvaran, databaser 

och organisationsstruktur, det vill säga sådant som stödjer de anställda till deras 

                                                 
14

 Edvinsson, L. Vol 30, Nr 3 (1997) Developing Intellectual Capital at Skandia 
15

 Edvinsson, L. Malone, M. (1997) Det intellektuella kapitalet, s. 55 
16

 Edvinsson, L. Vol 30, Nr 3 (1997) Developing Intellectual Capital at Skandia 

T 
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produktivitet.
17

 Företag behöver förstå vikten av att både humankapitalet och 

strukturkapitalet måste ingå och samspela i företagets styrning, för att kunna öka 

företagets värde.
18

  

 

Det är svårt att mäta och värdera mänskliga resurser då det är svårt att mäta och styra vad 

som finns i huvudet på en anställd. Därför är det komplicerat att ge beteende och 

motivation ett värde. Det kan även finnas svårigheter att mäta kvalifikationer eftersom 

det är svårt att ”återge ett ekonomiskt värde” för kvalifikationerna. Exempelvis är det 

svårt att mäta produktionskapaciteten, det vill säga de kunskaper, färdigheter, och 

förmågor som de anställda erhåller vid vidareutbildning. Med andra ord är mätningen av 

humankapitalet i företag en utmanande process. I och med detta är det väsentligt för 

företag att de styrtal som berör personalen, är både välgrundade och välutformade. 
19

 

2.1.1 Styrning av personal 

Företag består numera av flera olika typer av personal med specifika erfarenheter, seder 

och regler. Detta har gjort att olika personalgrupper kräver olika tillvägagångssätt för att 

styras, eftersom alla besitter olika kunskaper och kompetenser. Detta leder till att varje 

personalgrupp även kräver olika strukturer och belöningssystem. Trots att det finns flera 

grupper av personal, som är svåra att styra, finns det ändå sätt som dessa kan mätas på. 

Skandia använde några grundläggande styrtal för att styra personalen. De insåg att 

motivationen är en viktig faktor i styrningen av humankapitalet eftersom den bidrar till en 

ökad självständighet hos personalen.
 20

 

Motivationsindex (%) 

 Nöjda kunder 

 Motiverad och kompetent personal  

 Kvalitetsmedvetna och effektiva administratörer 

 

                                                 
17

 Edvinsson, L. Malone, M. (1997) Det intellektuella kapitalet, s. 29 
18

 Ibid. s. 19 
19

 Ibid. s. 151ff 
20

 Ibid. s. 155ff 
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Empowermentindex (%) – Skandia undersökte de anställda för att avgöra hur mycket 

inflytande de upplevde att de hade över det vardagliga arbetet.
21

 

 Motivation 

 Stöd inom organisationen 

 Ansvar kontra befogenhet att handla 

 Kompetens 

 

Förutom de angivna indexen, styrde Skandia personalen genom att mäta exempelvis antal 

anställda, personalomsättning och utbildningskostnader/anställd.
22

 

2.2 Human Resource Management (HRM) 

 

I litteratur och bland dem som arbetar med humankapital finns en insikt om hur 

handlingsplaner för humankapitalet, om de genomförs på rätt sätt, kan bidra till att 

företag presterar bättre. Tron på att de anställdas prestationer har en påverkan på 

företagets resultat har varit rådande hos akademiker i många år. Intresset för detta har 

under senare år intensifierats och tillsammans kan företagets anställda stå för en unik 

källa, som är svår för andra konkurrenter att imitera.
23

 

 

Effektiviteten hos kompetent personal kan bli begränsad om personalen inte är motiverad. 

Genom att använda HRM kan företag påverka de anställdas motivation genom att 

uppmuntra de anställda att arbeta både hårdare och smartare. Exempelvis kan företag 

styra sin personals beteende genom användandet av prestationsuppskattning, såsom 

uppskattandet av individuella prestationer eller grupprestationer. Dessa uppskattningar 

kan sedan kopplas samman med ett stimulerande kompensationssystem. Företag kan även 

använda befordringssystem, som fokuserar på de anställdas meriter och andra former av 

uppmuntrande, för att koppla samman de anställdas intressen med intressenternas. Även 

en högt utbildad personal kan bli omotiverad om arbetsuppgifterna är strukturerade eller 

programmerade på ett sådant sätt att de inte kan utnyttja sin skicklighet och kompetens. 

                                                 
21

 Edvinsson, L. Malone, M. (1997) Det intellektuella kapitalet, s. 160f 
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Företag kan med team, jobbrotationer och kvalitetsgrupper uppmuntra personalen att 

delta i förbättrandet av hur deras arbete ska genomföras.
24

 

 

Via HRM kan organisationer påverka de anställdas färdigheter genom 

rekryteringsprocessen och utvecklingen av humankapitalet. Både de kvalifikationer, som 

nya sökande besitter och hur urvalet bland de sökande genomförs, har ett stort inflytande 

över kvaliteten och kompetensen inom företaget. Genom att vidareutveckla 

humankapitalet med formella och informella utbildningsmetoder, såsom grundläggande 

färdighetsträning, erfarenhet på jobbet, coachning och handledning, kan organisationer 

förändra och påverka de anställda.
25

 

2.2.1 Personalsammansättning 

Den första prioriteringen för en personalansvarig är att företag innehar rätt mängd 

mänskliga resurser med rätt kompetens, vilket innebär att rekrytering är en väsentlig 

del.
26

 Rekrytering kan ske via annonsplacering, bemanningsagenturer, internet och 

informella metoder såsom hörsägen.
27

 Ett viktigt moment i rekryteringsprocessen är att 

välja ut en lämplig kandidat. För att kunna fatta ett så korrekt beslut som möjligt, behöver 

företag ha specifika kriterier att gå efter. Dessa baseras på vad företaget anser vara 

värdefullt och som påverkar om individen kommer att kunna prestera önskvärt i 

företaget. Detta kan vara kriterier som är baserade på organisationskulturen, 

arbetsuppgifter eller önskvärda egenskaper hos individen. Ofta används olika metoder vid 

urvalet och det är vanligt med intervjuer, referenser, problemlösning och tester i olika 

former.
28

 

 

På senare år har det blivit en trend att decentralisera beslutsfattande så att affärsenheter, 

avdelningar, team och individer blir mer självständiga. Ledningen har gått från att 

kontrollera sina anställda till att coacha dem. Genom få sina anställda att känna sig 

                                                 
24

 Huselid, M.A. Vol. 38, Nr 3  (juni 1995) The impact of human resource management practices on 

turnover, productivity, and corporate financial performance 
25

 Ibid. 
26

 Torrington, D. Hall, L. Taylor, S. (2002) Human Resource Management. s.  6 
27

 Ibid. s. 172ff 
28

 Ibid. s. 191ff 
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delaktiga sparar ledningen tid samtidigt som det motiverar de anställda och ökar deras 

engagemang.
29

 En metod att involvera de anställda är att använda sig av teamarbete. 

Team är en grupp av människor med en likvärdig syn på vision, regler och mål. Ett teams 

effektivitet beror till stor del på samarbetsförmågan hos medlemmarna i gruppen och en 

likvärdig inställning hos individerna. Detta är nödvändigt för att ett team ska kunna 

arbeta effektivt.
30

 Genom teamarbete har företag möjligheten att generera högre 

flexibilitet och kommunikation medarbetarna sinsemellan. Det kan även ge ett ökat 

engagemang mot gruppens uppsatta mål, vilket förväntas leda till högre prestation.
31

  

2.2.2 Prestation  

Genom att systematiskt mäta och utvärdera de anställdas arbetsinsatser kan företag styra 

personalen och därmed är chansen större att resultatet av en anställds prestation 

överensstämmer med företagets mål. En huvudfaktor i detta system är 

personalutvecklingssamtal som används i syfte att försäkra att den anställdes insats styrs i 

riktning mot företagets prioriteringar. Personalutvecklingssamtalens syfte är också att 

säkerställa att rätt träning och utveckling ges så att den anställde kan prestera samt att en 

bra insats stöds och belönas. Ett effektivt mät- och utvärderingssystem bör baseras på en 

tydlig arbetsbeskrivning med tydliga mål. Därefter utarbetas en plan för hur dessa mål 

ska nås vilket inkluderar utbildning, arbetsledningens stöd och coachning. När arbetet är 

igång är regelbundna samtal nödvändiga för att följa upp och motivera den anställde. Det 

krävs även att årliga möten sker för att se över lönen, som kan behöva ändras beroende på 

hur prestation och måluppfyllelsegraden ser ut.
32

  

2.2.3 Utvärdering och uppskattning 

Under tiden som den anställde utför sin arbetsuppgift är det viktigt med stöd från 

ledningen. Det kan uppkomma ändringar, synpunkter på utförandet eller problem som rör 

arbetsuppgiften vilket innebär att informationsutbyte måste ske mellan anställd och 

arbetsledare. Coachning är därför mycket viktigt då det kan stödja den anställde genom 

uppgiften och därmed ge konstruktiv feedback. Granskning och utvärdering av arbetet 

                                                 
29

 Torrington, D. Hall, L. Taylor, S. (2002) Human Resource Management. s. 91 
30
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under dess gång är även angeläget både för den anställde och för arbetsgivaren, eftersom 

den anställde behöver hållas uppdaterad på organisationsförändringar och arbetsgivaren 

behöver bli informerad om den anställdes utveckling. Båda parterna måste dela 

information om hur de presterar och vad som eventuellt kan behöva förbättras. Dessa 

personalsamtal är ofta informella och sker på uppmaning från någon av parterna. Syftet är 

att underlätta framtida prestationer och är ett tillfälle för arbetsledaren att bekräfta att den 

anställde är på rätt väg eller tillrättavisa honom/henne om så skulle behövas.
33

 

 

Det är viktigt med en bekräftelse på bra utfört arbete, då det hjälper till att belöna den 

anställde som ett erkännande. Ett ”bra gjort” kan leda till ökad motivation hos den 

anställde vilket kan medföra ökad framtida prestation. Det är också vanligt med en mer 

formell utvärdering av en prestation vilket kan ske månadsvis, halvårsvis eller årligen. 

Genom denna utvärdering kan företag mäta olika faktorer för de anställda, som till 

exempel prestation eller måluppfyllelse. Detta kan ske genom en skriftlig redogörelse 

eller också mätas kvantitativt där en mätningsskala används. Vidare kan intervjuer 

användas där en genomgång görs av utförandet av arbetsuppgiften och eventuella 

problem med denna.
34

  

2.2.4 Kompensation och belöning 

Dagens lönesystem har vissa karaktärsdrag som grundas i behovet av att företag behöver 

vara flexibla då omgivningen ständigt förändras. Några karaktärsdrag är en integration av 

belöningsstrategin och affärsstrategin i syfte att uppnå företagsmålen, prestationsbaserad 

lön och förmåner.
35

 Företags lönesystem ser olika ut beroende på vad organisationen 

anser behövs för att stödja organisationens mål och uppmuntra de anställdas attityder och 

agerande. En vanlig form av kompensation utgörs av en grundlön som byggs på med 

olika förmåner, belöningar och bonusar.
36

 Det är viktigt att företag inser vad de vill uppnå 

genom att erbjuda en viss förmån. Det är även väsentligt att företag förstår vilka 

motiverande effekter förmånen har på de anställda.  Extra förmåner, som till exempel 

                                                 
33

 Torrington, D. Hall, L. Taylor, S. (2002) Human Resource Management, s. 298f  
34
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35
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36
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tjänstebil och fina kontorslokaler, är motiverande eftersom de bidrar till social status, 

medan pensioner och försäkringar mer driver fram känslan av trygghet.
37

 Bonus är en 

betalning som ligger utom den anställdes kontroll och som inte direkt påverkas av den 

individuella prestationen. Ett bonussystem kan medföra ett ökat intresse hos de anställda 

för hur företaget sköts och hur bra det går för företaget som helhet.
38

 

2.2.5 Utbildning 

Teknologisk utveckling och organisatoriska förändringar har lett till att arbetsgivarna har 

börjat förstå att framgång vilar på de anställda och deras färdigheter och kunskaper. Detta 

har gjort att arbetsgivarna också har insett att de måste utbilda och utveckla de anställda. 

För att kunna utveckla sin personal är det väsentligt att ta reda på vad det är som behövs i 

utbildningsväg och huruvida det kan leda till en konkurrensfördel. Detta kan göras genom 

olika analyser av vad som krävs för vissa arbetsuppgifter, samt genom analyser av vad 

företaget har för personal på de olika arbetspositionerna. Därefter måste företaget ta 

ställning till om de behöver nyanställa eller utbilda den befintliga personalen. Oavsett vad 

företaget väljer måste en utbildning ske. Utbildningen kan bestå av allt från en 

introduktionskurs till diverse interna eller externa kurser. För att företag ska veta att 

personalen har tillgodoräknat sig utbildningen är det viktigt med utvärdering, som kan 

ske i form av till exempel enkäter, tester eller intervjuer. 
39

 

2.2.6 Sammanfattande HRM- modell  

Figur 1 ger en sammanfattande bild av HRM och illustrerar hur aktiviteterna, 

personalsammansättning, prestation, utvärdering och uppskattning, kompensation och 

belöning samt utbildning, kan länkas samman för att stödja företagets strategi samt uppnå 

önskade prestationer hos de anställda.
40
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2.3 Kaplan & Nortons lärande- och tillväxtperspektiv 

För att stimulera lärande och förståelse inom företag kan styrsystem såsom Balance 

Scorecard (BSc) användas. BSc är ett styrsystem, som bygger på ett orsak och verkan 

perspektiv, och med detta styrsystem kan företag öka förståelsen av strategiernas 

innebörd och dess återkoppling till finansiella mål.
41

 Med ett BSc kan idéer och lärande 

komma kontinuerligt och därmed behövs inga regelbundna sammankomster där detta 

diskuteras.
42

  

 

En av de största förändringarna inom managementtänkandet under de senaste 15 åren är 

att det har utvecklats från ett industriellt tänkande till ett informationstänkande, där fokus 

ligger på vad de anställda kan bidra till företaget. Under den industriella tiden blev 

människor anställda för att utföra monotont fysiskt arbete. I dagens företag har istället 

datorer och robotar tagit över dessa monotona uppgifter. Om ett företag kontinuerligt ska 

kunna förbättra sitt finansiella- och kundresultat, måste personalen vara med och bidra till 

företagets alla processer, genom att bland annat komma med förbättringsförslag. De 

måste vara engagerade då det är de anställda som är närmast den interna processen och 

                                                 
41

 Kaplan, R. Norton, D. Vol. 83, Nr 7/8 (juli/aug 2005) The Balanced Scorecard: Measures That Drive 

Performance 
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Performance Measurement to Strategic Management: Part II 
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företagets kunder, vilket gör det viktigt att företag utbildar och uppmuntrar sin personal. 

Det är på detta som lärande- och tillväxtperspektivet fokuserar.
43

 

 

Det finns tre kärnmått inom lärande- och tillväxtperspektivet som är viktiga för att uppnå 

det finansiella resultatet. Kärnmåtten består av nöjdhet, behållning och produktivitet. 

Måttens utfall bestäms i sin tur av tre drivare, de anställdas kompetens, teknologi– och 

infrastruktur och arbetsklimatet. Det är dock viktigt att tänka på att behållningen av de 

anställda och de anställdas produktivitet bara går att uppnå om de anställda är nöjda med 

sitt arbete.
44

 Hur kärnmåtten och de tre drivarna kopplas samman illustreras i figur 2. 

 

 

2.3.1 De tre kärnmåtten 

Huruvida de anställda är nöjda på sin arbetsplats har blivit viktigt i företag. Det är en 

förutsättning att en anställd är nöjd på arbetsplatsen för att öka produktiviteten, intresset, 

kvaliteten och kundservicen. Företag kan mäta de anställdas nöjdhet med en årlig enkät 

                                                 
43
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eller en enkät där en viss procent av de anställda, som väljs ut slumpartat, deltar varje 

månad. Det finns vissa delar som är viktiga att inkludera i en personalenkät, som 

inblandning i beslut, erkännande för ett väl utfört arbete och total nöjdhet med företaget. 

En sammanställning av dessa enkäter kan göras på till exempel divisions- eller 

avdelningsnivå för att visa hur nöjda de anställda är med sitt arbete.
45

 

 

De anställda ses som en värdefull källa eftersom det är i denna som företaget investerar 

på lång sikt, till exempel genom utbildningar. Företag är noggranna med att den personal 

som behålls är lojal och besitter viktig kunskap som företaget kan utnyttja. Denna 

kunskap kan exempelvis vara vetskapen om företagets processer och hur företaget kan 

uppfylla kunders önskan. Behållning av personal mäts oftast genom procent av 

nyckelpersoners omsättning.
46

 

 

Det finns många sätt att mäta de anställdas produktivitet. Det lättaste sättet är att mäta 

avkastning per anställd. Målet är att relatera producerad output per anställd till hur många 

anställda som nyttjades för att producera outputen. Med andra ord hur mycket output som 

genereras per anställd. Det finns dock problem med dessa mått. Ett exempel är att 

företagsavkastningen per anställd ökar, medan vinsten minskar när tillkomsten av flera 

affärer accepteras under nivån för påläggskostnaden. Påläggskostnaden står för varan och 

servicen som är associerad med affären. Problemet kan undvikas genom att antingen 

försöka öka outputen (avkastningen) utan att öka antalet anställda, eller genom att minska 

företaget. Detta kan leda till en behållning av de kortsiktiga fördelarna, där företag i så 

fall måste vara beredda på att riskera att förlora långsiktiga möjligheter. Företag kan 

också överväga att lägga ut aktiviteter på andra företag för att kunna gå runt problemet. 

Om produktivitetsmåttet används för att motivera de anställda till en högre produktivitet, 

är det viktigt att tänka på att balansera det med andra ekonomiska mått så att inte målen 

uppnås på felaktiga sätt.
47
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2.3.2 De tre drivarna 

När företag har klart för sig hur de ska mäta kärnmåtten måste de identifiera 

situationsspecifika mått. Dessa mått är unika drivare inom lärande och tillväxt där 

ledningen måste definiera de anställdas kompetenser, teknologin och arbetsmiljön så att 

de ger stöd till företagets strategi.
48

 Dessa drivare kan ses komma från tre viktiga delar; 

utbildning av personalen, informationssystemets förmåga och motivation, empowerment 

och anpassning.
49

 Drivarna presenteras i matris 1. 

 

Staff Competencies Technology Infrastructure Climate for Action 

Strategic skills Strategic technologies Key decision cycle 

Training levels Strategic databases Strategic focus 

Skill leverage Experience capture Staff empowerment 

 Proprietary software Personal alignment 

 Patents, copyrights Morale 

  Teaming 

 

Matris 1 (Situation-Specific Drivers of learning and growth, Kaplan & Norton, (1996), s. 133) 

 

Företag förändras och utvecklas kontinuerligt vilket innebär att det är viktigt att utbilda 

sin personal så att de innehar rätt kompetens. Det vill säga att företag behåller hög 

produktivitet och service mot kunderna även efter förändringarna. Ett mått, som företag 

kan använda för att veta om personalen behöver utbildas, är andelen anställda som är 

kvalificerade till speciella strategiska arbetsuppgifter i förhållande till förekomna 

organisatoriska behov. Är måttet högt behövs vidareutbildning endast till en lägre grad 

medan om måttet är lågt behövs utbildningen till en högre grad.
50

 

 

En förutsättning för att anställda ska kunna vara effektiva är att de behöver bra 

information snabbt samt ett välutvecklat informationssystem. Om informationssystemet 

                                                 
48
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inte är funktionellt kan det innebära en ”Akilleshäl” för företaget.
51

 Systemet bör 

innehålla all information om kunder, den interna processen och om de finansiella 

konsekvenserna av de anställdas handlande och beslut.
52

 Det behövs även ett utmärkt 

informationssystem för att de anställda ska kunna finna element som behöver förbättras i 

företagets processer.
53

 

 

För att personalen ska kunna bidra med något till företaget måste de anställda ha mer än 

ett välutvecklat informationssystem. De anställda måste vara motiverade för att handla 

rätt och i företagets intresse. Den sista drivaren, arbetsklimat, fokuserar på 

företagsklimatet och hur de anställda motiveras och för att ta egna initiativ. Det finns 

olika sätt att mäta hur motiverad och delaktig personalen är. Ett exempel är antalet 

förslag som inkommer per arbetare. Måttet kan kompletteras med ett annat mått som 

mäter hur många av förslagen som implementeras. Måttet upplyser om kvalitén på 

inkomna förslag samtidigt som de anställda känner att deras förslag har tagits i beaktande 

och på allvar.
54

  

 

Många företag idag anser att målprestationen i den interna affärsprocessen inte kan 

uppnås bara genom att de anställda arbetar hårdare, smartare eller har mer information. 

Det krävs även att de anställda jobbar i team för att komma fram till viktiga 

affärsprocesser som produktutveckling, kundservice och interna operationer. Det finns 

flera olika mått som kan användas för att mäta teamskapande och prestation. Exempel på 

detta är; internenkäter om teambildning, samarbetsnivå och antal integrerade 

engagemang.
 55
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2.4 Konceptuell modell 

Modell 2 sammanfattar Skandias humankapitalfokus, HRM och Kaplan & Nortons 

lärande- och tillväxtperspektiv. Modellen är uppdelad i kärnfaktorerna; rekrytering, 

motivering, nöjdhet, prestation, information och resultat. Det är en generell 

sammanfattning av de tre teorierna där faktorerna finns med hos minst två av teorierna. 

Det teoretiska materialet har tyngdpunkt på dessa faktorer och det är därför modellen 

bygger på dessa.  

 

Ett företag kan inte utvecklas och överleva utan rätt personal. Eftersom företag ständigt 

förändras och utvecklas, är det viktigt att även kompetensen inom företaget följer med i 

denna förändring och utveckling. Därför står företag inför valet att antingen vidareutbilda 

den befintliga personalen, vilket är en del av motivationsfaktorn, eller att rekrytera ny 

personal. Oavsett vilket valet blir bör personalen motiveras. Genom att använda olika 

medel, som belöning, bonus, förmåner, utbildning, coachning och team, kan personalen 

motiveras. Detta i sin tur kan innebära nöjda medarbetare vilka kan mätas genom 

enkäter.
56

 En nöjd personal leder i sin tur till att personalen presterar. Prestation kan 

mätas genom produktivitetsmått och genom utvärdering i form av intervjuer och 

skriftliga redogörelser. 
57

 Information är en viktig faktor som ständigt bör kretsa inom 

företaget mellan anställda och arbetsgivare. Det är vitalt att informationen cirkulerar både 

innan, under och efter arbetsuppgiftens genomförande. Informationen flödar åt båda 

hållen, både från den anställde till arbetsgivaren, men även från arbetsgivaren till den 

anställde. Information bör vara lättillgängligt för de anställda, vilket kan underlättas 

genom ett informationssystem, då det kan öka deras produktivitet.
58

  

 

Alla kärnfaktorerna är sammankopplade och bidrar tillsammans till företagets resultat.  

Genom kärnfaktorerna och deras mått styr och motiverar företag sina anställda att 

prestera.
59

 Styrningen är på så sätt beroende av alla faktorerna och hur dessa samverkar 
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och styrningen är därmed alltid en pågående process och ett resultat av kärnfaktorernas 

ömsesidiga beroende av varandra. Utifrån teorimodellen kommer en jämförelse göras 

med det empiriska materialet för att finna skillnader och likheter för att konstruera en 

slutlig konceptuell modell för bemanningsföretag. Med utgångspunkt i den konceptuella 

modellen, har intervjufrågor formulerats och ställts till relevanta personer inom 

fallföretagen. Intervjufråga 1-2 behandlar området rekrytering, fråga 3-10 speglar 

motivation. Nöjdhet undersöks genom fråga 11, prestation behandlas med frågorna 12-15 

och informationsflödet operationaliseras genom fråga 16-19. En intervjumall där frågorna 

presenteras kan ses i bilaga 1. 
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Information 
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3. Empiri 

 

 följande kapitel presenteras de tre fallföretagen, Lernia Bemanning, 

Maxkompetens och Gasten AB. Gasten AB är ett fiktivt namn och därför ges 

ingen företagspresentation av detta företag. Empirin är strukturerad efter den 

konceptuella modellen och huvudrubrikerna följer modellens kärnfaktorer. Varje avsnitt 

inleds med en kort företagspresentation och därefter redogörs det för hur det specifika 

fallföretaget styr och motiverar sina konsulter. Empirin bygger på intervjuer som 

utfördes med Margareth Moshayyadi, administratör på Lernia Bemanning, Karolina 

Berggren, konsultansvarig på Maxkompetens samt den personalansvarige på Gasten AB. 

Intervjumallen ligger med som bilaga 1.  

 

3.1 Lernia Bemanning 

Lernia Bemanning finns över hela Sverige och erbjuder tjänster inom 

kompetensförsörjning som bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning, 

företag, myndigheter och organisationer. Varje år hyr de ut cirka 5 000 konsulter till 

industri- teknik- och logistikföretag. Deras affärsidé lyder: ”Vi löser industri-, teknik- och 

logistikföretagens behov av produktionskompetens genom personaluthyrning och 

rekrytering, flexibelt och effektivt.” Inom Lernia Bemanning ska omsorgen om miljön 

påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Lernia strävar 

efter att uppfylla satta miljömål, främst gällande persontransporter, energiförbrukning, 

förbrukningsmaterial och avfallshantering.
60

 

3.1.1 Rekrytering 

Lernia rekryterar kontinuerligt och gör sig hörda genom Arbetsförmedlingens 

informationsdagar, radioreklam, hemsidan med mera. Förutom att de själva via olika 

informationskanaler söker nya konsulter, inkommer även spontana ansökningar. De som 

vill ansöka till Lernia måste först registrera sig på deras hemsida. Alla som registrerar sig 
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och därmed visar ett intresse samt innehar relevant kompetens för den bransch som 

Lernia är nischad inom får komma på en intervju. Vid intervjun görs en genomgång av 

personens meriter och referenser och kompletterande frågor ställs, om så behövs. När nya 

uppdrag inkommer från kund utgår Lernia från kundens kompetensprofil när de söker 

efter lämpliga kandidater. Lernia kontaktar då via telefon den kandidat som anses mest 

lämplig och presenterar vilket arbete, arbetsuppgifter, företag och ort som uppdraget 

gäller. Är konsulten intresserad besöker han/hon, tillsammans med en projektledare, 

kundföretaget. Visar han/hon ett vidare intresse för uppdraget skrivs ett 

anställningskontrakt under. När kontraktet är påskrivit ges en konsultutbildning för den 

anställde, där han/hon informeras om viktiga detaljer som berör uppdraget, men även 

annan information runt omkring som kan anses vara nödvändig för framtida bruk. Skulle 

konsulten känna att den information, som givits, är för mycket för att kunna ta in för 

stunden, får han/hon med sig en ”lathund” där informationen står nedskriven. 

 

Behållning 

Lernia mäter personalomsättning inom företaget. Denna omsättning är väldigt hög, men 

detta är något som anses vara positivt. Företaget blir glada om deras konsulter får en fast 

anställning hos ett annat företag, ofta hos ett kundföretag, men samtidigt menar de att det 

är tråkigt om kompetent personal lämnar företaget.  

3.1.2 Motivation 

Lön 

Lernia använder sig av individuell lönesättning som grundas på den kompetens och 

tidigare arbetslivserfarenheter som konsulten besitter. Lönen baseras även efter 

kollektivavtal med fackförbund. Detta ger en viss säkerhet för konsulten på grund av att 

ingen lönedumpning kan ske, samtidigt som ob-tilläggen blir desamma som för 

kundföretagets egna anställda. Det är viktigt för Lernia att visa utåt att företaget är seriöst 

och måna om sina anställda, vilket har gjort att Lernia medvetet har valt att lägga och 

betala ut den lägsta lönen på en högre nivå än vad lönen i normala fall skulle ligga på i 

den nischade branschen. Skulle det uppstå obelagd tid mellan två uppdrag har de 

fastanställda ändå en full månadslön.  
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Utbildning 

Alla konsulter som arbetar för Lernia kan få kompletterande- och vidareutbildning, som 

köps in från systerbolaget, Lernia Utbildning.   

 

Förmån 

Alla fastanställda, det vill säga de som har arbetat inom företaget i minst sex månader, får 

ett accesskort, som går till Falk Health Care. Hit kan de vända sig om de inte anser eller 

vill vända sig till någon på Lernia. De kan vända sig till Falk Health Care om de till 

exempel skulle ha finansiella eller privata frågor och funderingar. När de anställda vill 

göra en sjukanmälan kontaktar de Previa, som finns tillgängliga dygnet runt och som 

även har projektledarnas hemnummer vid ett större behov. Om något skulle ske akut 

finns ett larmnummer, som liknar SOS, dit konsulterna kan ringa vid akuta fall av 

arbetsskador. Förutom ovanstående förmåner får alla anställda arbetskläder och alla 

fastanställda får även ett subventionerat friskvårdsbidrag varje år. 

 

För att uppmuntra och motivera anordnar Lernia temadagar och arbetsträffar för sina 

konsulter där dessa har en möjlighet att lära känna andra inom företaget. Lernia menar att 

detta görs istället för att ge individuella belöningar och bonusar åt konsulterna, eftersom 

dessa anses vara orättvisa.   

 

Förbättringsförslag 

När projektledarna besöker sina konsulter hos kundföretagen inkommer ibland tips och 

förslag från konsulterna under arbetsträffen. Förslagen tas i beaktande och om dessa som 

berör hela företag förs det vidare uppåt i företaget. Förslaget rapporteras även in i 

intranätet som en fortsättningsrapport. Antal inkomna förslag eller implementerade 

förslag mäts inte, men självklart meddelas företagets konsulter om ett inkommet förslag 

implementerats. 
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Team 

Lernia tycker att det är svårt att arbeta i team, eftersom mycket beror på vad kunden 

efterfrågar och hur kunden arbetar.  

3.1.3 Nöjdhet 

En gång om året undersöker och mäter Lernia nöjdheten hos sina anställda. Denna 

mätning inkluderar frågor som berör alla delar inom företaget, såsom arbetsmiljö och den 

service som finns tillgänglig hos Lernia. I enkäterna ges en skala mellan 1-5. Konsulterna 

som deltar i undersökningen måste ha varit anställda på Lernia i minst två månader.  

3.1.4 Prestation 

Om Lernia skulle vilja få mättal, såsom effektivitet och produktivitet för konsultens 

prestation i kundföretaget är detta ofta möjligt genom kundens material- och 

planeringssystem (MPS-system), men Lernia menar att dessa mättal inte ger en väsentlig 

information för dem, eftersom detta inte är något som de använder sig av. 

 

Efter varje avslutat uppdrag stämmer Lernia av med både kund och konsult hur uppdraget 

har upplevts. Den information, som kunden delger, sänds vidare till konsulten där 

han/hon underrättas om den feedback som givits, vare sig informationen är positiv eller 

negativ. 

3.1.5 Information 

Vid frågor och funderingar, som uppstår under uppdraget, har konsulten alltid en 

möjlighet att kontakta någon på Lernia. Varje konsult tilldelas en projektledare som i 

första hand ska kontaktas vid eventuella frågor. Denna projektledare följer konsulten 

under uppdragets gång och besöker konsulten varje vecka ute på arbetsplatsen, om inga 

förhinder sker, för att stämma av att allt fungerar och inga vidare problem har uppstått. 

Varje gång, som konsulten ska ut på ett nytt uppdrag, följer projektledaren med ut till 

kundföretaget och presenterar konsulten. Detta är en väsentlig del för att konsulten ska 

känna sig välkommen och känna en viss trygghet.  
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Konsulterna rapporterar sin arbetstid automatiskt via stämpling hos kundföretag men om 

detta inte är möjligt, lämnar konsulten in en papperskopia. Lernia har dock som mål att 

tidsrapporteringen ska ske via Internet i framtiden. Vid eventuell sjukdom kontaktar 

konsulten först och främst kundföretaget och Previa, som Lernia samarbetar med. Previa 

kontaktar sedan Lernia. Previa för statistik över sjukfrånvaron, information som Lernia 

regelbundet följer upp.  

3.2 Maxkompetens 

Maxkompetens grundades under år 2003. De är idag verksamma i Stockholm, Göteborg, 

Växjö, Karlskrona, Ronneby, Kalmar och Halmstad. Företaget arbetar med uthyrning av 

studenter från universitet och högskolor samt uthyrning av akademiker med upp till fem 

års arbetslivserfarenhet. Maxkompetens konsulter kan arbeta allt från några timmar i 

veckan upp till heltid. Deras affärsidé är ”att snabbt och effektivt ta fram den kompetens 

som företag efterfrågar.” Deras vision är ”att vara den naturliga länken mellan 

universitet/högskolor och näringslivet när det gäller framtidens personal.”
61

 

3.2.1 Rekrytering 

Maxkompetens söker kontinuerligt nya anställda genom annonser, lokalpress, hemsida 

och på universitetet. Intresseanmälningar kommer även in via hemsidan, där sökande har 

möjlighet att lägga in sitt CV i databasen. Maxkompetens söker sedan via sitt kontaktnät 

och via databasen lämpliga kandidater till sina uppdrag. Ett första urval bland de sökande 

görs efter den kompetensprofil som kundföretagen lämnar in. När intressanta kandidater 

har funnits tar Maxkompetens in personerna i fråga för en personlig intervju där en 

genomgång av meritförteckning och referenser görs. I vissa fall kan det även krävas en 

andra intervju. Varje gång en ny konsult börjar i företaget, går han/hon igenom en 

muntlig introduktion med sin kontaktperson. Introduktionen innebär en genomgång om 

vem som ska kontaktas vid frågor och om praktiska saker gällande anställningen. Alla 

anställda får också ett informationsblad där anställningsvillkoren anges. Det finns 

däremot inga speciella regler och rutiner nedskrivna. Maxkompetens presenterar alltid ett 
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antal lämpliga kandidater för kundföretaget som slutligen väljer den mest lämpliga 

kandidaten för uppdraget.  

 

Behållning  

Maxkompetens har en hög personalomsättning, vilket Berggren anser är vanligt i 

bemanningsbranschen och ses därför inte som konstigt eller negativt för företaget. Målet 

är främst att deras konsulter ska få en vidareanställning på kundföretagen, vilket ger 

indikationer på att Maxkompetens har gjort ett bra arbete med att skicka ut en lämplig 

och kompetent kandidat. Företagets intresse är att försöka behålla en bra och kompetent 

personal, men målet är främst att konsulten ska få en fast anställning hos ett annat 

företag.  

3.2.2 Motivation 

Lön 

Lönesättningen inom företaget ser olika ut beroende på vilken tjänst som konsulterna har. 

På kollektivsidan används inte en individuell lönesättning utan den baseras på 

kollektivavtal och den bransch det gäller. Däremot har företaget en individuell 

lönesättning på tjänstemannasidan. Oberoende av vilken tjänst de anställda har, erbjuder 

Maxkompetens en garantilön för de heltidsanställda. Detta innebär att när konsulterna 

inte är belagda med ett uppdrag får de en något lägre lön än vid en full beläggning. Om 

konsulterna arbetar mer än 133 timmar per månad får de även prestationslön. I denna 

prestationslön ingår inte belöning eller bonus för hur de presterar.  

 

Utbildning 

Företaget erbjuder inga utbildningar för sina konsulter och om det utförs några 

internutbildningar är det i så fall sådana som erbjuds hos kundföretagen. Dock kan 

Maxkompetens gå in och stödja kostsamma utbildningar hos kundföretagen om det krävs 

för att utföra uppdragen. 
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Förmån 

Maxkompetens erbjuder sina fastanställda konsulter friskvårdbidrag för att de ska trivas 

och må bra. Utöver detta anordnas även arbetsträffar för konsulterna, där de har 

möjligheten att träffa och lära känna andra konsulter i företaget. Arbetskläder 

tillhandahålls vid behov. Belöning och bonus är något som Maxkompetens inte använder 

sig av. 

 

Förbättringsförslag 

Maxkompetens har inget utvecklat system för inkommande förslag. 

 

Team 

Företaget använder sig inte av team. 

3.2.3 Nöjdhet 

Maxkompetens mäter inte konsulternas nöjdhet och inte heller de anställdas attityder, 

men de har dock som mål att införa mätningar i företaget i framtiden. Däremot mäter 

Maxkompetens nöjdheten hos kunderna och får på så sätt feedback av kunderna om hur 

deras konsulter har presterat.  

3.2.4 Prestation 

Företaget mäter inte konsulternas prestationer såsom effektivitet eller produktivitet. 

 

Om ett uppdrag har varat under en längre period, görs en träff med konsulten för att 

stämma av hur allt har fungerat, men för uppdrag som pågått under en kortare period görs 

ingen utvärdering. 

3.2.5 Information 

Varje konsult har en kontaktperson som regelbundet kontaktar och besöker konsulten. 

Uppstår frågor hos konsulten som berör anställningen är konsulten välkommen att vända 

sig till kontaktpersonen. Maxkompetens har inga rutiner för informationsspridningen, 

men har även här som mål att förbättra detta. 
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Tidrapporteringen sköter konsulterna själva genom att rapportera på hemsidan och den 

attesteras även av kunden. Vid sjukanmälningar ringer konsulten först till kundföretaget 

och sedan till Maxkompetens som registrerar detta och får därmed statistik över 

sjukfrånvaron hos sina konsulter. 

3.3 Gasten AB 

3.3.1 Rekrytering 

Gasten AB använder sig av sin jobbsökarsajt som finns på Internet, när de söker nya 

medarbetare. Nya sökande kan registrera sitt CV på sajten och finns därmed med i 

databasen som intresserad kandidat. Det är i denna databas, som Gasten AB sedan söker 

efter lämpliga kandidater för nya uppdrag och företagets kunder har även, för de 

kandidater som vill, tillgång till denna databas. Dagliga sökningar görs i denna databas 

och när en intressant kandidat har identifierats kontaktas personen genom en 

grundläggande telefonintervju. Finns intresse från båda parternas sida går Gasten AB 

vidare genom att kontakta referenser och sedan stämma träff för en personlig intervju. 

Intervjun genomförs för att Gasten AB ska kunna säkerställa att kandidaten är rätt person 

för det specifika uppdraget vilket innebär att färdighetstest ibland är aktuellt. Det är också 

viktigt att personen överrensstämmer med företagets värderingar som är personlig, 

kompetent och innovativ. Dessa tre grundläggande värderingar måste på ett eller annat 

sätt finnas hos personen för att han/hon ska få en anställning hos företaget. Ytterligare 

kontakt med referenser och en andra intervju kan ibland behövas och när alla dessa steg 

är avklarade sammanställs allt till en personprofil. Denna ligger sedan som underlag när 

matchning sker med den kravspecifikation, som kundföretaget lämnat och leder därefter 

till att personen anställs. Provanställning eller tillsvidareanställning sker oftast, men en 

person kan även anställas bara för ett specifikt uppdrag och under en begränsad period. 

Oftast besöker konsulten kundföretaget innan avtal för att se arbetsplatsen och för att 

stämma av med personkemin. När konsulten har anställts ges han/hon en muntlig 

genomgång om hur anställning, avtal och praktiska saker fungerar och konsulten får även 

med sig en broschyr kallad ”kalla fakta”, där allt som rör anställningen finns nedskrivet.  
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Behållning 

Gasten AB mäter personalomsättningen vilken är relativt hög. De vill och arbetar för att 

konsulterna ska stanna kvar i företag, men ser det ändå inte som ett nederlag om en 

konsult säger upp sig på grund av att han/hon blivit erbjuden en tjänst hos något annat 

företag.  

3.3.2 Motivation 

Lön 

Gasten AB har både kollektivanställda konsulter och tjänstemannaanställda konsulter. 

Tjänstemannasidan har individuell lön, där konsulten har en garanterad lönenivå och en 

prestations del, medan de kollektivanställdas lön har två delar, en som kallas den 

personliga lönen och en som kallas uppdragslön. Den personliga lönen sätts enligt det 

tecknade kollektivavtalet med LO – Bemanningsavtalet medan uppdragslönen kan 

variera utefter ett antal parametrar. För det första måste Gasten AB följa det 

kollektivavtal som deras kund har för att säkerställa att Gasten ABs konsult får samma 

villkor och ersättningar som kundens anställda. För det andra måste även Gasten AB ta 

reda på det genomsnittliga löneläget för den aktuella kompetensgruppen hos kunden. 

Denna summa, nedbruten per timma, är den lön som bemanningsföretaget lägst måste ge 

sin resurskonsult i lön under uppdraget. De anställda har garantilön vilket innebär att de 

får lön även om de inte för tillfället arbetar med ett uppdrag, men den är något lägre än 

den normala lönen. 

 

Utbildning 

Gasten AB har ibland interaktiva utbildningar via Internet och de kan även gå in och 

stödja utbildning om en konsult saknar en viktig kompetens, som exempelvis truckkort. 

Konsulterna är oftast redan kompetenta och att de får mycket praktisk 

kompetensutveckling genom att de utför flera uppdrag hos olika företag och på kort tid 

hinner få mycket arbetslivserfarenhet. 
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Förmån 

Alla anställda kan få friskvårdsbidrag varje termin, förutsatt att de utövar någon sorts 

friskvård. Gasten AB har avtal med en optiker och hjälper till om någon anställd skulle 

vara i behov av ett par terminalglasögon. De kollektivanställda tilldelas även 

arbetskläder.  

 

Gasten AB använder inte några belönings- eller bonussystem baserade på prestation, men 

har däremot något som de kallar ”tipsbonus”. Om en konsult hittar ett nytt uppdrag och 

Gasten AB lyckas värva det nya kundföretaget utbetalas en tipsbonus till konsulten. 

Bonusens storlek beror på uppdragets längd. Konsulter kan även tipsa om nya potentiella 

konsulter och om dessa får en anställning utbetalas bonusen. För övrigt anordnas 

arbetsträffar minst två gånger om året, där alla anställda är välkomna att delta.  

 

Förbättringsförslag 

Gasten AB tycker personlig utveckling är viktigt och uppmuntrar därför de anställda att 

själva komma med förslag på uppdrag och företaget försöker i den mån det är möjligt att 

tillgodose konsultens vilja då det är matchningen mellan konsult och kund som är 

avgörande. Förbättringsförslag och andra nya idéer välkomnas också och inkommer ofta 

genom kontakten personalansvarig och konsult emellan. Inga mätningar görs angående 

dessa förslag.  

 

Team 

Den personalansvarige anser att det är svårt för Gasten AB att påverka teamarbete då det 

beror på kundföretaget. Däremot utser de, i de fall de har många konsulter hos samma 

kundföretag, en medarbetarambassadör på den arbetsplatsen. Ambassadören är någon 

som har varit konsult hos Gasten AB under en längre tid och som är väl insatt i hur det 

fungerar. Därför kan han/hon på plats svara på frågor och stödja nya konsulter i deras 

arbete.  

3.3.3 Nöjdhet 

Gasten AB undersöker konsulternas nöjdhet en gång om året, via enkätundersökningar. 
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3.3.4 Prestation 

Mätningar av produktivitet görs inte såsom exempelvis i ett produktionsföretag. Detta 

beroende på att konsulternas uppdrag är så pass olika att ett gemensamt 

produktivitetsmått skulle bli missvisande. Däremot görs kvalitetsuppföljningar för varje 

uppdrag där kvaliteten på konsultens utförda arbete undersöks hos kunden. 

Kvalitetsuppföljningar görs även med respektive konsult för att säkerställa att denne trivs 

på uppdraget. 

3.3.5 Information 

Den anställde har en personalansvarig som kan kontaktas vid problem och funderingar 

kring anställningen eller uppdraget. Eftersom Gasten AB är ”ledare på distans” krävs det 

att konsulten tar ett visst eget ansvar och själv kontaktar sin personalansvarig vid 

problem. De personalansvariga har regelbunden kontakt med både kund och konsult för 

att stämma av att allt fungerar som det ska. Regelbundna besök görs också ute hos 

kundföretaget.  

 

Alla som anställs hos Gasten AB får access till deras intranät, Tellus. Här finns all 

information som de anställda kan tänkas behöva och allt nytt som sker publiceras här. Via 

intranätet sker även all tidsrapportering. För att sprida information skickar Gasten AB 

även ut sms och givetvis kontaktas konsulter via telefon om det rör sig om något viktigt 

som bara rör konsulten i fråga. Om konsulten har frågor kan han/hon ringa eller maila 

personalansvarig och vid sjukdom kontaktas alltid Gasten AB efter att konsulten har 

kontaktat arbetsledaren på kundföretaget. I och med att detta registreras i lönesystemet 

mäter Gasten AB sjukfrånvaron. 
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4. Analys 

 

nalyskapitlet innefattar en jämförelse mellan det teoretiska materialet och det 

empiriska underlaget. Analysen återspeglar likheter och skillnader som 

återfinns mellan teori och praktik. Dessa belyses sedan och diskuteras. För att 

kapitlet ska bli tydligt följer det teorimodellens struktur och därmed empirikapitlets 

rubriksättning.  

 

 

Bemanningsföretagens verksamhet utgörs av att hyra ut personal till andra företag. 

Bemanningsföretagen är arbetsgivare, men eftersom konsulterna placeras på uppdrag 

under länge och kortare perioder hos kundföretag är det kundföretaget som ansvarar för 

de specifika arbetsuppgifterna och hur de ska genomföras. De tre fallföretagen arbetar 

alla med att på bästa sätt tillgodose sina kunders behov. Bemanningsföretagen är därför 

noga med att de konsulter som anställs innehar rätt egenskaper och kompetens så att 

kundföretagen blir nöjda. För bemanningsföretag spelar konsulterna en väsentlig roll då 

det är de som levererar produkten och därmed avgör företagets produktkvalitet och 

framgång. 

4.1 Rekrytering 

Edvinsson beskriver att ett företag inte kan överleva utan sin personal och att de anställda 

är mycket viktiga för att företag ska kunna utvecklas och överleva. Kaplan och Norton 

instämmer med detta och påpekar att de anställda är vitala då de är närmast den interna 

processen och företagets kunder. De anställdas kompetens har stor påverkan på företagets 

kvalitet, menar Huselid och en rekrytering av rätt personer med rätt kunskaper är därför 

mycket väsentligt för företag. På grund av den höga personalomsättningen rekryterar 

bemanningsföretag kontinuerligt och det är väsentligt att rekryteringsprocessen 

genomförs väl eftersom det är viktigt att rätt personal anställs. Om bemanningsföretag 

sänder en inkompetent konsult till ett kundföretag kan det leda till ett dåligt utfört 

uppdrag vilket medför dålig produktkvalitet. Detta kan leda till att kundföretaget väljer 

att vända sig till ett annat bemanningsföretag nästa gång och en kund har därmed gått 

A 
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förlorad. Torrington, Hall och Taylor skriver vidare att för ett korrekt beslutsfattande vid 

val av lämplig kandidat bör företagsspecifika kriterier ligga som underlag. Dessa kriterier 

kan vara organisationskultur, arbetsuppgift eller specifika egenskaper. Med dessa 

kriterier som grund används olika metoder vid urvalet. Alla de undersökta 

bemanningsföretagen har en omfattande rekryteringsprocess där flera steg genomgås 

innan valet av slutlig kandidat görs. Det kriteriet som fallföretagen huvudsakligen går 

efter är att personen innehar rätt kompetens för det specifika uppdraget. Vid beslut om 

lämplig konsult som ska rekryteras, används en kravprofil som underlag, som 

kundföretag har sammanställt med utgångspunkt i arbetsuppgiften. Andra faktorer, som 

exempelvis organisationskultur, är inte av någon större vikt utan det är mer väsentligt att 

personen innehar den kompetens som behövs för att utföra en speciell arbetsuppgift. 

Fallföretagen använder sig av intervjuer, ibland mer än en intervju, referenser, tidigare 

erfarenheter och meriter för att fatta ett så korrekt beslut som möjligt. I ett fall användes 

även tester för att avgöra om kandidaten är lämplig för ett uppdrag. Att alla fallföretagen 

använder sig av omfattande rekryteringsmetoder kan anses vara ett tecken på att de har 

insett vilken betydelse och roll de anställda spelar för företagets framgång.     

 

Ett av Kaplan och Nortons tre kärnmått är behållning vilket de menar är viktigt att följa 

upp eftersom de anställda besitter viktig och värdefull kunskap som berör företagets 

processer. Edvinsson instämmer och menar att personalomsättning är ett viktigt styrtal. 

Personalomsättning mäts av samtliga fallföretag och kan anses vara hög jämfört med 

andra tjänsteföretag. Detta kan tyckas vara något negativt om en jämförelse med Kaplan 

och Norton görs. Bemanningsföretagen ser dock inte den höga personalomsättningen som 

något negativt eftersom konsulterna inte tar med sig viktig företagsspecifik kunskap när 

de lämnar företaget. Den kunskap som konsulterna erhåller under sin anställning är 

uppdragsrelaterad och berör inte bemanningsföretaget. Tomrummet efter en 

konsultanställd kan därför enkelt fyllas med en ny konsult. Givetvis påverkar en mycket 

kompetent konsults avgång bemanningsföretaget då det kan vara svårt att ersätta denna 

plats. Detta styrks av Edvinssons åsikt om betydelsen av att behålla kompetent personal. 

Däremot bör det uppmärksammas att ingen väsentlig kunskap som berör 

bemanningsföretagets processer går förlorad.  
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4.2 Motivation 

Hur effektiv en personal är på arbetet kan, enligt Huselid, bero på motivationen hos de 

anställda. Motivation, en faktor som återfinns inom Kaplan och Nortons tredje drivare, är 

något som påverkar de anställdas förmåga att ta egna initiativ samtidigt som det, enligt 

Edvinsson, leder till en ökad självständighet hos personalen. Samtliga fallföretag 

motiverar sina konsulter via olika medel. 

 

Lön 

Torrington, Hall och Taylor, menar att lön är en kompensation för utfört arbete och att 

lönesystemen på företag kan variera beroende på vilka mål företag har. De diskuterar 

också att lönen kan användas till att uppmuntra de anställdas attityder och agerande. 

Edvinsson styrker detta argument genom att varje personalgrupp kräver en speciell 

struktur och belöningssystem. Detta är något som överensstämmer med 

bemanningsföretag eftersom de sätter lönen på tjänstesidan individuellt efter kompetens 

och erfarenhet. Däremot baseras kollektivsidans lön på de olika framdiskuterade 

kollektivavtalen som kundföretagen har. Kollektivavtalen gör att det inte ska vara någon 

löneskillnad mellan konsulterna och kundföretagens egna anställda. Lönen som de 

tjänsteanställda har kan ses som motiverande eftersom den är påverkbar och individuell 

efter personlig kompetens. De kollektivanställda kan inte direkt påverka sin lönenivå men 

lönen kan ändå anses motiverande då konsulterna likställs med kundföretagets anställda. 

Beardwell och Holden fortsätter diskutera hur viktigt det är att företag inser vad de vill 

uppnå när de sätter löner samt ger de anställa bonusar och förmåner, då det både kan 

stjälpa och hjälpa företaget. Bemanningsföretagen använder sig av en garantilön, där 

konsulterna får betalt även om de är obelagda, för att skapa en trygg arbetsmiljö. 

Garantilönen är dock lite lägre än den vanliga lönen. Det finns skillnader mellan 

fallföretagen då konsulterna vid ett av bemanningsföretagen alltid erhåller sin fulla 

månadslön även om det skulle uppstå obelagd tid mellan två uppdrag. Kontentan av detta 

blir att oavsett om konsulterna har en garantilön eller en vanlig månadslön får de alltid 

betalt och detta kan medverka till en positiv attityd till arbetet. 
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Utbildning 

Beardwell och Holden, Kaplan och Norton, och Edvinsson diskuterar om att förstå vikten 

av en utbildad personal. Det gäller att de anställda alltid har rätt kompetens eftersom 

företagen kontinuerligt förändras. Kaplan och Norton går ett steg längre och menar att 

mätningar bör göras för att få veta om personalen behöver utbildas eller inte. Edvinsson 

säger dock att även om ett mått kan anses vara bra kan det ändå vara svårt att mäta de 

anställdas kunskaper. Kaplan och Norton ser utbildning som en motivationsfaktor 

eftersom de menar att utbildning av personalen leder till ett visat engagemang för de 

anställda och detta leder i sin tur till en högre prestation. Fallföretagen utbildar inte sin 

personal i någon större utsträckning om det bortses från den introduktionskurs som alla 

får som nyanställd. Denna introduktionskurs kan kompletteras med vidareutbildning, men 

oftast hos kundföretaget om så skulle krävas för att utföra arbetsuppgiften. Dock kan 

bemanningsföretagen hjälpa till och betala för vidareutbildningar. Hos ett av fallföretagen 

är det lättare att erhålla en utbildning eftersom företaget är nischat. Det blir därför enklare 

att utbilda personalen då de kan utbilda fler samtidigt. Även om utbildning förekommer 

hos alla fallföretagen lägger de inte någon större vikt vid utbildning eftersom de anser att 

konsulten redan vid rekrytering bör besitta den kompetens som behövs för att utföra 

framtida arbetsuppgifter. Detta har medfört att bemanningsföretagen inte heller mäter 

utbildning på något sätt. 

 

Förmån 

Förmåner kan vara viktiga då företag kan uppnå en mer motiverad och nöjd personal, 

menar Beardwell och Holden, Torrington, Hall och Taylor. Förmåner är en viktig del av 

hur fallföretagen motiverar sin personal, eftersom de anser att förmåner kan leda till 

ökade prestationer och en ökad trygghet. Samtliga fallföretag har någon form av 

friskvårdsbidrag och de förser också de anställda med kläder förutsatt att de är 

kollektivanställda. Andra förmåner eller bidrag förekommer också hos fallföretagen i 

form av sjukvård, larmnummer eller glasögonbidrag vilka de anser skapar trygghet. 

Något som fallföretagen tycker är betydelsefullt för att uppnå en ökad trivsel hos sin 

personal är att anordna företagsträffar. De menar att detta kan skapa en gemenskap bland 

konsulterna. Det är endast ett bemanningsföretag som använder sig av någon form av 
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bonus som motivering, även om denna inte är baserad på prestation. Utöver detta är 

bemanningsföretagen överens om att individuella bonusar inte är ett bra sätt att gå till 

väga för att motivera personalen, eftersom bonus kan upplevas som orättvis.  

 

Team 

För att de anställda skall känna sig involverade och engagerade kan de arbeta i team, då 

ett ökat engagemang förväntas leda till högre prestation hos de anställda enligt 

Torrington, Hall och Taylor. Även Edvinsson menar att det är viktigt att de anställda 

känner att de har ett inflytande i det dagliga arbetet, vilket kan mätas genom 

empowermentindex. Kaplan och Norton menar att det är viktigt med team då de anställda 

kan, genom team, komma fram till och utveckla viktiga affärsprocesser. Kaplan och 

Norton säger också att företag bör mäta teamprestation och teamskapande för att se hur 

det fungerar och om det ger någon effekt. Bemanningsföretagen arbetar inte i team, då de 

tycker att det kan vara svårt eftersom det är kundföretagen som bestämmer hur 

konsulterna ska arbeta. Fallföretagen utesluter dock inte att deras konsulter kan arbeta i 

team om så erfordras hos kundföretagen. Situationen kan ses som en konsekvens av den 

triangulära relationen. På grund av att bemanningsföretag inte är arbetsledare, kan de inte 

påverka konsulternas arbetssätt.  

 

Förbättringsförslag 

Kaplan och Norton menar att de anställda måste vara motiverade för att handla i 

företagets intresse. Ett sätt att motivera personalen är att mäta antal inkomna förslag samt 

mäta hur många förslag som implementerats för att de anställda ska känna att de tas på 

allvar, fortsätter Kaplan och Norton. Huselid instämmer genom att beskriva vikten av att 

uppmuntra personalen att delta i hur arbetet kan förbättras. Varken förslag eller 

implementeringen av förslag mäts i bemanningsföretagen, men de anställda är mer än 

välkomna att komma med förbättringsförslag. Hos ett av fallföretagen registreras 

förbättringsförslag i intranätet medan övriga fallföretag inte har något system för detta 

område. Implementerade förslag kommuniceras alltid ut bland företagens anställda på ett 

eller annat sätt och det tycks vara mycket betydelsefullt att informera om detta. 
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4.3 Nöjdhet 

I dagens läge har det blivit väsentligt att de anställda inom ett företag känner sig nöjda på 

sin arbetsplats, anser Edvinsson, Kaplan och Norton samt Torrington, Hall och Taylor. 

Genom att få personalen nöjd med tillvaron kan företag öka produktiviteten, kvaliteten 

och servicen mot sina kunder, som Kaplan och Norton förespråkar. De menar att företag, 

genom årliga och månadsvisa enkäter, kan mäta denna nöjdhet och därigenom frambringa 

viktig information såsom den totala nöjdheten med företaget eller hur pass inblandade de 

anställda känner sig i beslut. Denna diskussion kan även ses hos bemanningsföretag, som 

gör undersökningar en gång om året för att få fram hur nöjda konsulterna är. Eftersom en 

anställning hos ett bemanningsföretag innebär en triangulär relation blir 

arbetsförhållandet speciellt. Att undersöka hur de anställda trivs och hur nöjda de är på 

arbetsplatsen och arbetssituationen kan därför anses extra viktigt för bemanningsföretag. 

Det är viktigt att erhålla information om hur konsulterna uppfattar arbetsmiljön eftersom 

många konsulter kan känna sig ensamma och går ofta från en arbetsplats till en annan. 

Genom att mäta nöjdhet kan bemanningsföretag förbättra och underlätta arbetsplatsen för 

konsulterna eftersom bemanningsföretag genom undersökningarna kan bli medvetna om 

en missnöjd personal. 

4.4 Prestation 

Torrington, Hall och Taylor menar att företag bör tillfredställa sin personal för att öka 

deras engagemang och därmed få ökade personalprestationer. Genom att använda sig av 

personalsamtal och utvärdering av de anställda kan företag få fram nödvändig 

information om prestationen hos personalen. Denna information kan underlätta arbetet 

för arbetsledaren genom att upplysa om de anställda är på rätt väg eller om den anställde 

behöver tillrättavisas. Bemanningsföretag utvärderar prestation genom samtal med både 

konsult och kundföretag. Under dessa samtal delges tankar om hur uppdraget och 

arbetsplatsen uppfattades av konsulten samt hur kundföretaget uppfattade konsulten. 

Torrington, Hall och Taylor tycker även att en belöning såsom ett ”bra gjort” kan få den 

anställda mer motiverad och därigenom öka intresset hos den anställde att prestera bättre. 

Ett sätt att mäta prestationen är genom produktivitetsmått, som Kaplan och Norton 

skriver. Vill företag öka sitt resultat, bör de försöka öka produktiviteten, det vill säga de 



~ Analys ~ 

 41 

anställdas prestation. Produktivitet är dock inget som något av fallföretagen mäter, 

eftersom det är svårt att mäta för att konsulterna har olika arbetsuppgifter som ger olika 

produktivitetsmått. Industriarbetare åstadkommer olika jämfört med kontorsarbetare. 

Detta skulle medföra att bemanningsföretag blir tvungna att använda flera 

produktivitetsmått för att mäta de olika konsulternas prestationer.   

4.5 Information 

Information är något som är nödvändigt för alla företag, enligt Kaplan och Norton. De 

anser också att ett bra och utvecklat informationssystem kan hjälpa de anställda att bli 

mer effektiva, eftersom det är bland annat genom detta informationssystem som den 

anställde meddelas om förbättringar behöver göras i företagets processer. Torrington, 

Hall och Taylor beskriver att information är viktigt mellan arbetsledaren och den 

anställde för att den anställde ska veta om eventuella förändringar eller problem uppstått 

rörande arbetsuppgiften. Informationsflödet hos bemanningsföretagen är bra då varje 

konsult har en projektledare som delger konsulten all nödvändig information. 

Projektledare och konsult har kontinuerlig kontakt både via telefon och genom besök hos 

kundföretag. Projektledaren kan även när som helst kontaktas om konsulten själv har 

några frågor och funderingar. Torrington, Hall och Taylor menar vidare att coachning är 

viktigt då det kan stödja den anställde genom uppgiften och ge feedback. Hos 

fallföretagen kan projektledaren ses som en coach eftersom regelbunden kontakt hålls 

med konsulten under uppdragets gång. Coachningen består dock mer av ett 

informationsutbyte eftersom projektledaren inte kan ge råd angående arbetsuppgifter eller 

vara ett stöd på arbetsplatsen. Vid förekommande sjukdom ringer konsulten först till 

kundföretaget och sedan till bemanningsföretaget. Informationen når först kundföretaget 

eftersom det är konsultens arbetsplats och sedan kontaktas bemanningsföretaget så att de 

kan registrera och föra in sjukfrånvarostatistiken. Hos bemanningsföretagen sker 

tidsrapportering av konsulterna genom att rapportera via internet. Att konsulterna 

använder sig av detta system gör att informationsflödet effektiviseras då tidsrapporterna 

snabbt kan nå arbetsgivaren. 
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5. Slutsats och slutlig konceptuell modell 

 

apitlet inleds med en slutlig konceptuell modell där styrningen av konsulterna 

illustreras. Modellen förklaras sedan och diskussion förs om hur 

bemanningsföretag styr och motiverar sina konsulter. Kapitlet avslutas med egna 

reflektioner kring arbetet och förslag till fortsatt forskning. 

 

 

Hur styr och motiverar bemanningsföretag sina konsulter att prestera?  

 

              Modell 3 

 

Den slutliga konceptuella modellen (modell 3) har utvecklats eftersom det har påträffats 

skillnader gällande hur bemanningsföretag styr och motiverar från den tidigare 

konceptuella modellen (modell 2). Rekrytering är en kontinuerlig process i 

K 

Resultat 

Motivering 
Nöjdhet 

Prestation 

Information 

Information Information 

Information 

Styrning Styrning 

Styrning Styrning 

Utbildning 

Rekrytering 

Styrningsmodell 

för konsulter 



~ Slutsats ~ 

 43 

bemanningsföretag eftersom personalomsättningen är hög. Valet mellan att rekrytera eller 

utbilda behövs därför aldrig tas i bemanningsföretag. Genom en väl strukturerad 

rekryteringsprocess kan bemanningsföretagen redan från början styra vilken kompetens 

som tas in i företaget. Utbildning används inte som motivation i bemanningsföretag utan 

utbildning genomförs endast vid nödvändiga sporadiska tillfällen på begäran från 

kundföretag för att ett uppdrag ska kunna utföras. Utbildning finns därför inte längre med 

som en del av kärnfaktorn motivering utan finns med som en bifaktor vilket de streckade 

pilarna och den blåa färgen indikerar.  

 

Belöning och bonus utgör inte längre en del av motivationsfaktorn eftersom 

bemanningsföretag det kan anses vara orättvist. Team är inte heller en del av 

motivationsfaktorn då det inte är ett område som bemanningsföretag kan påverka utan det 

är upp till kundföretaget om detta arbetssätt ska utnyttjas. Coachning utgör inte heller en 

del av motivationsfaktorn eftersom bemanningsföretag använder detta mer som ett 

informationsutbyte mellan personalansvarig och konsult. Detta på grund av att 

personalansvarig inte är tillräckligt insatta i arbetsuppgiften och kan därför inte verka 

som en coach. Däremot utgörs kärnfaktorn motivering i modell 3 av lön, förmån och 

förbättringsförslag för att motivera konsulterna i bemanningsföretag. Genom att 

bemanningsföretag använder sig av motivationsfaktorer styr de konsulterna till att 

prestera eftersom motiverade anställda presterar bättre. 

 

För att undersöka att styrningen genom motivationsfaktorn är effektiv genomför 

bemanningsföretag enkätundersökningar för att få en bild av konsulternas totala nöjdhet 

av företaget. Denna kärnfaktor skiljer sig därmed inte från kärnfaktorn nöjdhet i modell 

2. Är konsulterna nöjda leder det till att de presterar. Bemanningsföretag mäter prestation 

enbart genom samtalsutvärderingar vilket skiljer sig från modell 2 som även förespråkar 

prestationsmått. Bemanningsföretag använder sig inte av prestationsmått eftersom det är 

svårt att finna det ultimata produktivitetsmåttet för alla arbetsuppdrag. 

 

Bemanningsföretag har ett bra informationsflöde mellan arbetsgivare och konsult via 

regelbundna kontakter och intranät. Information är kontinuerligt cirkulerande innan, 
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under och efter konsulternas uppdrag. Information är en viktig faktor för styrningen 

eftersom utan ett informationsutbyte kan inga förändringar göras eller mottas mellan de 

olika parterna. Konsulten behöver meddelas om förändringar har uppstått i 

arbetsuppgiften och bemanningsföretaget måste informeras om ett problem uppkommit 

under uppdragets gång. Tillsammans skapar kärnfaktorerna och bifaktorn 

bemanningsföretagens styrning vilket bidrar till företagets resultat.  

 

Via kärnfaktorerna styr bemanningsföretag konsulterna i riktning mot företagets mål. 

Med andra ord är styrningen en ständigt pågående process där alla faktorerna, 

kärnfaktorerna och bifaktorn, samverkar och är beroende av varandra. Genom 

rekrytering finner bemanningsföretag kompetent personal som sedan motiveras med lön, 

förmåner och förbättringsförslag. Detta leder till en motiverad personal. Är personalen 

motiverad ökar nöjdheten på arbetsplatsen och en ökad nöjdhet leder i sin tur till en 

prestation som i slutändan ger ett resultat. Efter ett resultat börjar rotationen om på nytt. 

Den slutliga konceptuella modellen ger en ökad förståelse för hur bemanningsföretag 

styr och motiverar sina konsulter. Det har visat sig att styrningen av konsulterna skiljer 

sig från övriga tjänsteföretag på vissa områden, såsom motiveringsfaktorn och 

prestationsfaktorn, medan bemanningsföretagen styr likartat vad gäller en strukturerad 

rekryteringsprocess och mätning av nöjdhet.  

5.2 Egna reflektioner 

Vi är medvetna om att antalet fallföretag gör att den generella slutsatsen kan ge en 

förenklad bild.  Därmed kan, om samma studie skulle genomföras igen fast då med flera 

fallföretag leda till en annan slutsats. En utökning av fler eller andra teorier skulle kunna 

leda till en annan konceptuell modell och därmed ett annat slutligt resultat.  För att 

ytterligare styrka uppsatsens tillförlitlighet skulle intervjuer med flera personer på varje 

företag, genomförts. En uppfattning som under arbetets gång har förändrats är synen på 

bemanningsföretag. Vid arbetets början fanns många fördomar gentemot att arbeta hos 

bemanningsföretag men nu i efterhand har insikten om att konsulterna faktiskt har en bra 

arbetsmiljö och arbetssituation, förbättrats. För övrigt är vi nöjda med uppsatsens 

slutresultat och anser att vi lyckats väl med att leverera en slutprodukt. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag för vidare forskning är att göra om samma studie fast med flera fallföretag för 

att få ett större djup och se om resultatet blir ett annat. Ett annat förslag är att undersöka 

konsulternas uppfattning om den triangulära relationen som en anställning som konsult 

innebär.
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Appendix 1, Metod 

Kunskapssyfte 

Uppsatsen lades upp efter den deskriptiva kunskapsformen, som beskriver relationerna 

mellan olika fenomen. Man vill få sig en uppfattning om fenomenet och dess natur och 

utveckla nya frågeställningar. Oftast bygger deskriptiva studier på undersökningar av 

individer eller företag. Genom den deskriptiva undersökningen kan en generalisering 

göras. Undersökningarna utförs oftast genom intervjuer eller enkäter.
62

 Uppsatsen 

grundas på en deskriptiv studie för att undersöka och få en djupare uppfattning av hur 

bemanningsföretag styr och motiverar sina konsulter att prestera och för att sedan kunna 

dra en generell slutsats. Undersökningarna utgjordes av intervjuer med 

bemanningsföretagen, Lernia Bemanning, Maxkompetens och Gasten AB, eftersom det 

lämpade sig bäst med personliga intervjuer och inte enkäter för att undersöka fenomenet.  

Forskningsteknik 

Forskningsteknik eller metod är ett organiserat sätt att undersöka ”verkligheten” och 

utgörs av två huvudtyper av metoder; den kvalitativa och den kvantitativa metoden.
63

 

Uppsatsen är byggd på en kvalitativ studie eftersom det vill ges en förståelse för hur 

bemanningsföretag går tillväga för att styra och motivera sina anställda att prestera. Den 

kvantitativa metoden ansågs inte vara relevant och uteslöts eftersom uppsatsen inte utgick 

från matematiska beräkningar eller naturvetenskapliga förklaringar och det skulle inte 

mätas hur något fungerar.
64

 Det finns även en tredje forskningsteknik nämligen 

fallstudier. Vid en fallstudie undersöks en viss händelse där generella slutsatser dras 

utifrån det resultat som forskaren har fått fram genom undersökningen.
65

 En studie av 

enbart ett fallföretag syftar till att öka kunskapen av just detta fall. En studie av flera 

fallföretag syftar till att istället dra en generell slutsats.
66

 Uppsatsen bygger på en multipel 

praktikfallsstudie. Den baseras på tre fallföretag för att utläsa ett gemensamt mönster hos 
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fallföretagen för att sedan dra en generell slutsats. Ett enda praktikfall var därför inte 

relevant då den inte skulle ge en rättvisande bild av hela bemanningsbranschen.  

Urval  

Det finns olika sätt att göra ett urval. En metod är att stratifiera urvalet vilket innebär att 

populationen delas in i olika strata eller kategorier. Inom varje strata dras sedan ett 

stickprov slumpmässigt ut.
67

 Fallföretagen valdes ut genom stratifiering där 

bemanningsföretag inom Växjöområdet utgjorde ett strata. Tre bemanningsföretag utsågs 

sedan slumpmässigt. De slumpmässigt dragna företagen blev Maxkompetens, Lernia 

Bemanning och Gasten AB. Gasten AB är ett fiktivt namn eftersom bemanningsföretaget 

önskade vara anonymt. Storleken på företagen var inte väsentligt då uppsatsen syftar till 

att finna en generell slutsats om styrning och motivation av konsulterna för branschen. Då 

de flesta bemanningsföretagen har kontor i Växjö, tycktes det inte vara nödvändigt att 

rikta sig till företag utanför Växjöområdet. Koncernen bör arbeta på likartat vis, då det är 

samma företag.  

Datainsamling 

Datainsamling kan ske utifrån 6 olika sätt; dokumentation, arkiv, intervjuer, direkta 

observationer, deltagande observationer och fysiska datakällor.
68

 Utav dessa olika sätt är 

intervjuer den metod som betraktas som den väsentligaste.
69

 Det finns olika sätt att 

genomföra intervjuer på där ett av sätten är en delvis strukturerad intervju. Med denna 

metod finns en väl strukturerad intervjumall där de ämnen som ska belysas lyft fram. 

Intervjun ger möjligheten för respondenten att komma med nya synpunkter och 

information utöver frågorna från intervjumallen.
7071

 Uppsatsens empiriska material 

baseras på delvis strukturerade personliga intervjuer med bemanningsföretagen, där 

respondenterna har fått svara på frågor från en strukturerad intervjumall. Respondenterna 

fick även chansen att berätta och komma med synpunkter om vad som är specifik för just 

deras företag. I och med detta utgörs uppsatsen främst av primärdata, som betyder att 
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datan har hämtats in av författarna
72

. För företagsbeskrivningar användes även sekundär 

data, eftersom det ville uppnås en djupare förståelse för problemet.
73

  

Sanningskriterier 

Validitet visar om forskaren mäter det han/hon avser att mäta, men validitet kan även 

definieras som frånvaron av systematiska fel.
74

  Det som är väsentligt att observera i en 

kvalitativ fallstudie, är hur människor uppfattar den värld de lever i och hur de uppfattar 

verkligheten.
75

 Den fallstudie som gjordes baseras på intervjuer där frågor, utformade 

efter det teoretiska materialet, ställdes. Validiteten säkerställs därmed genom att relevanta 

frågor utarbetades och ställdes till personer som var väl insatta i det undersökta området. 

Intervjuerna genomfördes i respondenternas naturliga arbetsmiljö för att få ärliga och 

sanningsenliga svar.  

 

Reliabilitet beskriver hur mycket som mätinstrument påverkas av tillfälligheter i en 

undersökning, men ska även beskriva hur precist och säkert forskaren mäter.
76

 

Reliabiliteten ska vara så pass säker att två helt skilda människor ska kunna göra en 

undersökning inom samma område, men deras slutsats ska ändå överensstämma.
77

 Ett 

sätt att säkerhetsställa detta är genom att använda sig utav flera källor, föra dagbok och ha 

en tydlig och röd tråd genom arbetet.
78

 Flera olika källor har använts vilket utgjordes av 

tre olika respondenter, en från respektive fallföretag. Allt material som uppsatsen bygger 

på finns sparat i form av dokument, dagbok och inspelade intervjuer. Intervjuerna 

spelades in för att ingen relevant information skulle utelämnas. De personer som 

intervjuades fick även innan slutlig sammanställning, läsa igenom det empiriska 

materialet för eventuella korrigeringar. Studien har en tydlig röd tråd vilket kan styrkas 

genom att strukturen i kapitlen är densamma och uppbyggd efter den konceptuella 

modellen. Ovanstående utförande stärker alla uppsatsens reliabilitet 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur ser er rekrytering ut? 

2. Använder ni er av tester eller problemlösningar vid rekryteringsprocessen, eller ni 

använder er utav en traditionell frågeintervju? 

3. Hur prioriteras utbildning i företaget? 

i. Görs någon intern eller extern utbildning? 

ii. Används någon form av coachning eller handledning? 

iii. Görs utvärdering av utbildning? 

4. Har ni individuell lönesättning?  

5. Har ni regelbundna sammanträden där nya idéer och åsikter kan vädras? 

6. Uppmuntras prestationen av den anställde om de varit bra hos ett företag? 

7. Använder ni er av några specifika belöningssystem beroende på prestation? 

8. Har de anställda några specifika förmåner?  

9. Mäter ni förslag från de anställda? I så fall hur? 

10. Jobbar ni i team? 

11. Hur mäter ni era anställdas välmående och nöjdhet? Följs då detta upp? 

12. Utvärderas de anställdas prestation? 

13. Hur värderar ni er personal och hur mäts detta? Utvärderar ni personalen? 

14. Mäter ni era anställdas produktivitet? I så fall hur? 

15. Mäter ni teamets prestation? I så fall hur? 

16. Har alla era anställda möjligheter till samma information? 

17. Hur får de anställda tillgång till nya händelser inom företaget? 

18. Arbetar ni för att de anställda ska stanna i företaget eller vill ni ha en hög 

personalomsättning? 

19. Har ni mycket sjukanmälningar och för ni statistik över detta? 

 


