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ABSTRACT 
Titel: Konsten att matcha – En sociologisk studie om ett 

bemanningsföretags relation till sina kundföretag 

Författare:  Bergman, Therése; Gidlöf, Johanna 

Handledare:  Frank, Denis 

Kurs:  Sociologi 41-60 poäng, ht 2005 

Institution:  Samhällsvetenskapliga institutionen 

Antal sidor:  48 sidor 

Bakgrund: Bemanningsbranschen har sedan arbetsförmedlingens monopol upphörde vuxit 

mycket. Det har blivit allt vanligare att hyra in personal vid exempelvis ökad arbetsbelastning. 

Bemanningsföretag kan vara en framtida arbetsgivare för oss och ett intresse för branschen 

har uppkommit och många frågor har väckts.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa relationen mellan 

bemanningsföretag och kundföretag.  

Frågeställningar: Hur kommer det sig att kundföretag väljer att anlita kategorin 

studenter/akademiker och vilka fördelar ser de med detta angreppssätt? 

Hur skapas en fungerande relation mellan bemanningsföretag och kundföretag? 

Vilken betydelse har en fungerande relation för att uppnå matchning mellan arbetstagare och 

uppdrag och hur bibehålls denna relation? 

Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod och vi har genomfört två intervjuer på ett 

bemanningsföretag och därefter intervjuer med fem av deras kundföretag. 

Huvudresultat: Vi har i vår studie kommit fram till att kundföretagen ser flera fördelar med 

att arbeta med kategorin studenter/akademiker. De betraktas som kompetenta, flexibla, 

ambitiösa och ”arbetshungriga” och det tilltalar kunderna. Den anpassningsbarhet och den 

kompetens som kategorin erbjuder kan i längden leda till nöjda kunder och en fungerande och 

långvarig relation. Vi har också kommit fram till att för att kunna skapa och bibehålla en 

fungerande relation och för att kunna matcha en arbetstagare med uppdrag är det viktigt att 

bemanningsföretaget lär känna kundföretaget, genom alltifrån besök på företaget, utformande 

av kravprofil, arbetet med att finna en person som matchar kraven, till att de kontinuerligt hör 

av sig efter en matchning och att kunderna kan ge både positiv och negativ kritik.  
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1. INLEDNING 
Arbetsmarknaden har förändrats mycket de senaste 30 åren och detta har inneburit att också 

anställningsformerna har förändrats. Det har blivit vanligare med skräddarsydda lösningar för 

företagen och att företagen istället för att anställa personal väljer att hyra in. Detta val gör att 

företagen kan variera personalstyrkan efter arbetsbelastningen och hyra in den kompetens som 

krävs för ett specifikt uppdrag.1 Bemanningsbranschen har vuxit mycket sedan 1990-talet då 

en ny lag kom som innebar att arbetsförmedlingens monopol upphörde och det blev tillåtet att 

bedriva bemanningsföretag.  År 2000 avstannade tillväxten för att därefter återigen tillta under 

2004.2 I dag arbetar cirka 31 500 personer inom branschen, vilket är 0,87 procent av den 

totala arbetskraften.3 Mycket tyder på att branschen i framtiden kommer att utgöra en stor del 

av den svenska arbetsmarknaden.4

 

Vårt intresse för personalfrågor har uppstått under vår studietid och med detta intresse kom en 

nyfikenhet för bemanningsbranschen som i och med sin snabba tillväxt har visat sig vara en 

möjlig framtida arbetsgivare för oss. Många frågor väcktes kring bemanningsbranschen och 

när uppsatsskrivandet närmade sig blev det ett naturligt val att försöka få svar på några av de 

frågor vi hade kring branschen. Bemanningsföretag kan ses som en mellanhand genom att de 

har en relation till både sina kundföretag och de arbetstagare som hyrs ut på uppdrag och vi 

kommer i denna studie att studera ett bemanningsföretags förhållande till sina kundföretag. 

Problemet som ska undersökas är hur bemanningsföretaget gör för att som mellanhand kunna 

rekrytera en arbetstagare till en organisation som inte är deras egen. För att kunna veta vilken 

arbetstagare som passar i en annan organisation antar vi att det måste finnas något slags 

förhållande mellan bemanningsföretaget och kundföretaget, bemanningsföretaget måste ha 

kunskap om kunden och deras behov. Det är detta förhållande vi kommer att undersöka i 

studien. 

 

                                                 
1 SOU 1997:58. (1997) s. 17-40 
2 Bäckström, H. (2005) s. 12f. 
3 Internet: http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=729560 
4 Fridén, L., Hedén, Y., Wadensjö, E. (2000) s. 80 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa relationen mellan 

bemanningsföretag och kundföretag. Vi kommer att undersöka hur en fungerande relation 

skapas, vilken betydelse den har för att uppnå matchning mellan arbetstagare och uppdrag och 

hur den bibehålls. Då det bemanningsföretag vi valt att undersöka arbetar med inriktning på 

att hyra ut kategorin studenter och akademiker kommer vi också att studera varför 

kundföretagen väljer att anlita denna kategori och vilka fördelar de kan se med detta. Genom 

att utföra intervjuer med ett bemanningsföretag och med fem av deras kundföretag vill vi öka 

förståelsen för detta område.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur kommer det sig att kundföretag väljer att anlita kategorin studenter/akademiker 

och vilka fördelar ser dem med detta angreppssätt? 

• Hur skapas en fungerande relation mellan bemanningsföretag och kundföretag? 

• Vilken betydelse har en fungerande relation för att uppnå matchning mellan 

arbetstagare och uppdrag och hur bibehålls denna relation? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår studie till att endast omfatta relationen mellan bemanningsföretag 

och kundföretag, vi har valt att inte studera den tredje parten, arbetstagarna som hyrs ut. 

Denna avgränsning gör vi för att få en djupare kunskap om den relationen. Ytterligare en 

avgränsning vi valt att göra är att endast titta på uthyrningsverksamheten inom 

bemanningsföretaget och inte rekryteringsverksamheten då den enbart står för en minoritet av 

verksamheten vilket skulle leda till ett mindre urval.  

1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel två tecknas en bakgrund som beskriver hur bemanningsbranschen i Sverige ser ut, 

hur den har utvecklats genom åren och vi presenterar även det bemanningsföretag som ingår i 

studien. I kapitel tre behandlas forskning som gjorts tidigare inom området och därefter 

presenterar vi, i kapitel fyra, de teoretiska utgångspunkterna i studien. Kapitel fem behandlar 

vårt metodval och tillvägagångssätt. I kapitel sex redovisar vi resultaten av våra intervjuer och 

dessa bearbetas sedan i ett analysavsnitt, kapitel sju. Därefter presenteras, i kapitel åtta, en 

diskussion. Avslutningsvis redovisar vi, i kapitel nio, en slutsammanfattning där vi bland 

annat besvarar våra frågeställningar.  
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi att redovisa vad bemanningsföretag är, dess utveckling och hur 

branschen ser ut idag.  Vi kommer även att presentera det bemanningsföretag vi har valt att 

undersöka, MaxKompetens. Informationen om MaxKompetens inhämtade vi dels från deras 

hemsida, dels från en intervju vi genomförde med den kundansvariga på företaget. 

2.1 Bemanningsbranschen 

Under 1990-talet har det i Sverige etablerats ett betydande antal personaluthyrningsföretag. 

Omfattningen av verksamheten har ökat snabbt både i länder som nyligen ändrat sin 

lagstiftning, däribland Sverige, och i länder där verksamheten varit tillåten i en längre tid. 

Jämfört med Storbritannien, Nederländerna och Tyskland är omfattningen på verksamheten i 

Sverige och övriga Norden fortfarande låg men mycket pekar på att den kommer att fortsätta 

växa. Mycket tyder även på att personaluthyrningsföretag i framtiden kommer att utgöra ett 

väsentligt inslag på den svenska arbetsmarknaden.5  

2.1.1 Historik 

Bemanningsbranschen i Sverige är över 100 år gammal. Det började med att arbetslösa 

kvinnor försökte hitta sätt för att få jobb och klara sin försörjning och de startade det första 

bemanningsföretaget, Göteborgs kvinnliga kontoristförening. De arbetade med 

maskinskrivning och bokföringsarbete i egna lokaler och kom på så sätt i kontakt med 

arbetsgivare som kunde erbjuda dem anställning. 1953 bildades Stockholms Stenografservice 

och efter detta startades ytterligare ett bemanningsföretag, Snabbstenografen. Stockholms 

Stenografservice och Snabbstenografen var grundarna till dagens Manpower och Proffice. 

Den huvudsakliga verksamheten i dessa bemanningsföretag bestod i att utföra 

sekreterartjänster på uppdrag samt uthyrning av sekreterare för kortare perioder. Det var alltså 

via skrivbyråer och kontorsserviceföretag som dagens personaluthyrnings- och 

bemanningsföretag utvecklades.6  

 

Från år 1935 fram till 1 jan 1992 rådde det förbud mot bemanningsföretag i Sverige. 

Arbetsmarknadsstyrelsen hade möjlighet att ge tillstånd för bemanningsföretag och uthyrning 

av arbetskraft men gjorde det sällan. Ett antal skriv- och stenografbyråer bedrev ändå 

verksamhet utan formellt tillstånd från Arbetsmarknadsstyrelsen. Ny lag trädde i kraft 1992 

                                                 
5 Fridén, L., Hedén, Y., Wadensjö, E. (2000) s. 80 
6 Internet: http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076 
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som tillät viss förmedling av chefstjänster och till viss del uthyrning av arbetskraft. 

Uthyrningen var begränsad till högst fyra månader per uppdrag och arbetsgivaren var tvungen 

att visa att det handlade om tillfälligt behov av arbetskraft. År 1992 sades även den 

konvention som förbjuder arbetsförmedling i vinstsyfte upp. Den 1 juli 1993 kom den nya 

lagen om bemanningsföretag och uthyrning av arbetskraft. I och med den nya lagen krävdes 

det inte längre något tillstånd av Arbetsmarknadsstyrelsen för bemanningsföretag. Denna nya 

lag innebar då att arbetsförmedlingens monopol upphörde. Den nya lagen omfattar ett förbud 

att ta ut ersättning av de arbetssökande, det är endast av arbetsgivare avgift får tas ut. I den 

nya lagen finns endast två spärregler, den ena regeln innehåller ett förbud att hindra en 

anställd från att ta fast anställning hos ett kundföretag. Den andra regeln innehåller ett förbud 

mot att under det första halvåret hyra ut en anställd till vederbörandes tidigare arbetsgivare7.  

 

Arbetsmarknaden har förändrats sedan 1970-talet, antalet sysselsatta inom industrin har 

minskat och den privata tjänstesektorn har vuxit snabbt under 1980- och 90-talet. Det blev 

vanligare med skräddarsydda lösningar efter enskilda kunders krav och arbetsmarknaden 

krävde då specialinriktad kompetens hos de anställda och det blev vanligare att anställa 

personal enbart för bestämda projekt. Både ny teknik, nya efterfrågemönster och hårdnande 

konkurrens ledde till att företagen på olika sätt försökte minska sina personalkostnader. En 

metod var att variera storleken på personalstyrkan beroende på arbetsbelastningen. Företagen 

började i ökande utsträckning att köpa in tjänster istället för att anställa folk till företaget och 

det är här personaluthyrning kommer in. Bemanningsföretagen arbetade främst med att hyra 

ut vikarier och extrapersonal.8 I och med att Arbetsmarknadsstyrelsens monopol på 

arbetsförmedling bröts inledde många företag sin verksamhet i denna bransch i början av 

1990-talet. Perioden fram till början av 2000-talet visade en enorm tillväxt för branschen.9 

Arbetsgivarorganisationen Almega redovisar i sin statistik att antalet anställda ökade från 

ungefär 5 000 år 1994 till drygt 42 000 år 2000.10 Därefter stannade tillväxten av och antalet 

anställda minskade. Under 2004 vände den nedåtgående trenden och antalet anställda ökade 

igen.11  

 

                                                 
7 SOU 1997:58. (1997) s. 17f. 
8 Ibid. s. 19ff. 
9 Bäckström, H. (2005) s. 12f. 
10 Andersson, P., Wadensjö, E. (2004) s. 5 
11 Bäckström, H. (2005) s. 12f. 

 6



2.1.2 Bemanningsbranschen idag 

Idag omfattas bemanningsbranschens verksamhet av bemanning, rekrytering, entreprenad och 

outsourcing. Branschen sysselsätter totalt cirka 31 500 personer, vilket är 0,87 procent av 

arbetskraften.12
 Omkring 85 procent, 400 företag, av bemanningsföretagen i Sverige är 

auktoriserade och medlemmar i arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen som ingår i 

Almega vilket är ett forum för tjänsteföretagare.13  Bemanningsföretagen grundades 2003 av 

företrädare för ledande bemanningsföretag i Sverige. Verksamheten drevs tidigare i en 

branschorganisation, SPUR (Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet), 

respektive en arbetsgivarorganisation, Almega Tjänsteföretagen.14  

 

 
                                                                                                                                                   15

Tabellen ovan är utgiven av arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Diagrammet 

visar hur bemanningsbranschens omsättningsfördelning per tjänsteområde ser ut januari-

juni 2005. Uthyrning är den verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller 

kundföretaget arbetstagare som utför arbete åt dem. Uthyrning står för 74 % av den totala 

omsättningen inom bemanningsföretagen. Entreprenad är den verksamhet där 

bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. Entreprenad står för 20 % av 

hela omsättningen. Tjänsteområdet, rekrytering, avser verksamhet där 

bemanningsföretaget rekryterar en arbetstagare för anställning i ett kundföretag. 

                                                 
12 Internet: http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=729560 
13 Andersson, P., Wadensjö, E. (2004) s. 6f. 
14 Internet: http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Bem_utveckling_jan-
juni_05_B.PDF 
15 Ibid. 
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Tjänsteområdet rekrytering motsvarar 3 % av hela bemanningsföretagens omsättning. Det 

sista tjänsteområdet, outplacement, är då bemanningsföretaget medverkar vid förändring i 

redan befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag. Det kan gälla t.ex. 

omplaceringar inom företaget eller till andra företag. Outplacement motsvarar 3 % av den 

totala omsättningen inom bemanningsbranschen.16

 

 
                                                                                                                                                   17

Tabellen ovan visar hur bemanningsbranschens omsättningsfördelning per yrkesområde ser ut 

januari-juni 2005. Under år 2005 står lager/industri för 22 procent av den totala omsättningen. 

Övrigt, som står för bland annat städ, bevakning och pedagogik, utgör 21 procent av hela 

omsättningen. Kontor/administration står för 20 procent, ekonomi/finans utgör 16 procent och 

IT står för tio procent av den totala omsättningen. De yrkesområden som utgör den minsta 

delen av omsättningen är sjukvård som står för fyra procent, telefoni/callcenter som utgör tre 

procent, försäljning/marknadsföring som utgör två procent och slutligen teknik som står för en 

procent av den totala omsättningen.18

                                                 
16 Internet: http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Bem_utveckling_jan-
juni_05_B.PDF 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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2.1.3 Vilka arbetar i branschen? 

Det är framförallt tre grupper som är överrepresenterade i bemanningsbranschen, dessa är 

unga, invandrare och kvinnor. Med unga menas personer som är 30 år eller yngre. Bland 

invandrarna är det framförallt de som anlänt till Sverige mellan 1973 och 1993 som arbetar i 

bemanningsbranschen, det är alltså inte de invandrare som har den kortaste eller längsta 

vistelsetiden.19 År 1998 låg kvinnornas andel inom bemanningsföretagen högt, 60 procent av 

de sysselsatta var kvinnor. Invandrarna utgjorde 14 procent av de sysselsatta i 

bemanningsföretagen samma år och 46 procent av personalen i bemanningsbranschen var 

1998 yngre än 30 år.20

2.1.4 Anledningar till att anlita bemanningsföretag 

Det finns olika förklaringar till varför ett företag väljer att anlita bemanningsföretag. För det 

första kan bemanningsföretagen kombinera ihop många deltids- och delårsarbeten till fasta 

heltidsarbeten. Företag kan behöva hjälp med vissa arbetsuppgifter några timmar i veckan 

eller på heltid under några veckor. För det andra är det kostsamt att anställa och rekrytera 

personer. Annonsering, urval och utbildning är engångskostnader och vid långa anställningar 

kan dessa kostnader vara av mindre vikt men vid kortare anställningar kan de tyckas vara för 

höga. När det gäller anställd personal kan uppsägning och ändring i personalstyrkan vid olika 

typer av förändringar innebära svårigheter för företaget. För det tredje går det oftast snabbare 

att få tag på en person via ett bemanningsföretag än via egen rekrytering. Slutligen kan 

bemanningsföretagen vara bättre på att hitta anställda med rätt kompetens. De gör en 

screening av dem som söker arbete och en anställning via bemanningsföretag kan också tjäna 

som en provanställning.21

2.1.5 Att arbeta i bemanningsbranschen 

Det är bemanningsföretaget som är arbetsgivare för den uthyrde och det gäller även de 

perioder då den anställde är ute på uppdrag hos företag. Den anställdes sociala avgifter står 

bemanningsföretaget för. Lagen om anställningsskydd och Medbestämmandelagen gäller i 

förhållande till bemanningsföretaget, inte till kundföretaget. Bemanningsföretaget och det 

inhyrande företaget delar ansvar enligt arbetsmiljölagen, kundföretaget har samma ansvar 

                                                 
19 Andersson, P., Wadensjö, E. (2004) s. 32 
20 Fridén, L. mfl., (2000) s. 122ff.  
21 Andersson, P., Wadensjö, E. (2004) s. 8f. 
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både för den inhyrde och sina egna anställda när det gäller arbetsmiljö.22 

Efterfrågeförändringar har en snabb och tydlig effekt på bemanningsbranschen. Drabbas 

kundföretag av en minskad efterfrågan är det i första hand inhyrd personal som drabbas. Sker 

uppgångar ökar företagen ofta sin personalstyrka genom att hyra in personal. Det kan vara så 

att företag vid en uppgång inte nyanställer egen personal på en gång utan istället hyr in 

personal under en kortare period och väntar med nyanställningar tills företaget är säker på att 

uppgången är långvarig. Mycket tyder på att bemanningsbranschen kanske är den bransch där 

konjunkturförändringar märks snabbast och tydligast. Bemanningsbranschen anses ofta kunna 

erbjuda flexibilitet för sina anställda vilket innebär att det är en flexibel anställning för de 

individer som hyrs ut i den meningen att de får möjlighet att arbeta på olika arbetsställen 

under längre eller kortare perioder. Även arbetstider kan variera, vilket i sin tur medför att 

inkomsten kan variera. Bemanningsbranschen är även flexibel mot sina kundföretag, de 

erbjuder dem möjlighet att variera storleken på personalstyrkan beroende på variationer i 

deras behov av personal.23  

2.2 MaxKompetens 

I januari 2003 grundades bemanningsföretaget MaxKompetens. Företaget finns idag i 

Stockholm, Malmö, Växjö, Halmstad och Karlskrona.24 I Växjö finns fem heltidsanställda 

och två deltidsanställda som arbetar på kontoret. De har 100 uthyrda medarbetare varav 65 av 

dessa har heltidstjänster.25  

 

MaxKompetens är verksam med uthyrning av studenter från universitet och högskolor och 

även uthyrning av akademiker med upp till 5 års arbetslivserfarenhet. De arbetar i mindre 

utsträckning även med rekrytering, de rekryterar arbetstagare som kundföretagen anställer.26 

De föreslår uppdragsgivare flexibla bemanningslösningar. De uthyrda arbetstagarna kan 

arbeta varierande timmar, allt från några timmar i veckan upp till heltid. MaxKompetens ingår 

i arbetsgivarorganisationen Almega.27  

 

MaxKompetens affärsidé är att snabbt och effektivt ta fram den kompetens som företag 

efterfrågar. Affärsidén är att vara en naturlig länk mellan universitet/högskolor och 

                                                 
22 SOU 1997:58. (1997) s. 45ff.  
23 Andersson, P., Wadensjö, E. (2004) s. 10ff. 
24 Internet: http://www.maxkompetens.se/omoss~50.php 
25 Intervju med kundansvarig på MaxKompetens, 2005-12-06 
26 Ibid. 
27 Internet: http://www.maxkompetens.se/omoss~50.php 
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näringslivet när det gäller framtidens personal. Deras strategi är att arbeta lokalt och de 

arbetar enbart mot företag som finns i de städer där de själva är etablerade. MaxKompetens 

etablerar nära kontakt med deras uppdragsgivare för att förstå deras behov. De menar att deras 

samarbete med universiteten och högskolorna skapar förutsättningar för att hitta bra 

arbetskraft.28

MaxKompetens har kontor etablerade på universiteten, de bygger nätverk mot universitetets 

institutioner, kårer och föreningar och har idag en CV-databas med över 10 000 anmälda 

studenter och akademiker.29

MaxKompetens nisch ligger i att de är inriktade på studenter och akademiker. En fördel med 

att anlita studenter och akademiker är att de kan arbeta flexibelt. När det gäller studenterna 

kan företagen vara säkra på att de kommer att befinna sig i regionen under hela studietiden 

som är åtminstone ett par år.30 Den kundansvariga på MaxKompetens betonar fördelarna med 

att anlita studenter och akademiker: 

 
Varför ska man ha studenter och akademiker jo därför att det är framtidens 

kompetens och det är de som ska komma in i arbetslivet senare.31

    

För tillfället är Maxkompetens ensam om nischen att enbart arbeta med studenter och 

akademiker men det finns några större bemanningsföretag som har en del av sin verksamhet 

inriktad på denna kategori.32  

 

Den kundansvariga på MaxKompetens avslutar vår intervju med att återigen betona 

fördelarna med att anlita studenter och akademiker: 

 
Det viktiga är, som man kan säga om studenter och akademiker, är att det är en 

oerhörd kompetensresurs som finns och det är många som är begåvade och 

intresserade.33

                                                 
28 Internet: http://www.maxkompetens.se/affarside~73.php 
29 Internet: http://www.maxkompetens.se/hurjobbarvi~68.php 
30 Intervju med kundansvarig på MaxKompetens, 2005-12-06 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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2.3 Sammanfattning  

Bemanningsbranschen i Sverige är mer än 100 år gammal men har i och med lagändringen, 

att monopolet avskaffades, etablerats på 1990-talet och har efter det vuxit mycket. En 

anledning till detta är att arbetsmarknaden har förändrats mycket sedan 1970-talet. 

Bemanningsbranschens verksamhet omfattar idag bemanning, rekrytering, entreprenader och 

outsourcing. Kvinnor, invandrare och unga är överrepresenterade i bemanningsföretagen. Det 

finns olika anledningar till varför man anlitar bemanningsföretag och ett skäl kan vara att det 

oftast går snabbare att hitta en person via ett bemanningsföretag än via egen rekrytering. De 

som är verksamma inom branschen kan få mer flexibilitet och arbeta på olika arbetsställen 

kortare och längre perioder. Det undersökta bemanningsföretaget, MaxKompetens, grundades 

2003 och deras nisch är att de endast inriktar sig på studenter och akademiker.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras en tidigare forskning som gjorts inom det område vi undersöker. 

Den forskning vi har valt att studera har utförts av Lars Walter som är forskare och lärare i 

företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har skrivit en 

avhandling som heter ”Som hand i handske - en studie av matchning i ett 

personaluthyrningsföretag”. Detta är den mest omfattande studien inom detta område vi har 

kunnat hitta och trots att studien inte är sociologisk utan ekonomisk anser vi att den kan 

tillföra en förståelse för matchningen som sker i personaluthyrningsföretag.  

3.1 Avhandling om matchning i ett personaluthyrningsföretag  

Lars Walters undersökning handlar om rekryteringen inom personaluthyrningsföretag och 

syftet med studien är att beskriva och analysera hur ett personaluthyrningsföretag gör när de 

matchar kunduppdrag med medarbetare.34 Han genomförde en fallstudie på ett 

personaluthyrningsföretag, Manpower. Han använde sig av tre olika metoder för fältarbetet, 

deltagande observation, intervjuer och dokumentanalys.35 Matchning är enligt Walter inget 

entydigt begrepp utan det används i många sammanhang och på olika sätt, bland annat som 

matchning av arbete och arbetskraft.  Matchning innebär, generellt sett, olika sätt att 

koordinera ihopkopplandet av arbete och arbetskraft. Walter definierade matchning som en 

uppsättning handlingar som bidrar till att koppla ihop enskilda människor med arbete.36 Det 

Walter var intresserad av var bland annat hur kundens krav översätts så att det speglar 

kundens behov och önskemål. Han var även intresserad av hur en fungerande beskrivning 

skapas som underlag för matchning.37

 

 I rekryteringsprocessen sållades sökande bort som bemanningsföretaget av olika skäl inte 

ansåg vara lämpliga för uthyrningsarbete. Efter detta valdes och utvärderades de kandidater 

som hade den kompetens som krävdes. Resultatet av denna genomgång beskrev kandidaten 

utifrån en uppsättning av kategorier. Denna utvärdering placerade kandidaten inom det 

område där dennes kompetens låg. Granskningen bidrog, enligt Walter, till att konstruera den 

sökande till ett medarbetarobjekt. Detta innebar att den sökande behandlades som ett objekt i 

matchningsarbetet. Konstruktionen av medarbetarobjekt innebar inte att kandidatens unika 

                                                 
34 Walter, L. (2005) s. 40f. 
35 Ibid. s. 50 
36 Ibid. s. 17f. 
37 Ibid. s. 40 
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egenskaper och färdigheter lyftes fram utan istället försökte den personalansvariga identifiera 

så många av den sökandes relevanta kunskaper, erfarenheter och färdigheter som möjligt. Det 

var lättare att matcha ut den sökande på olika typer av uppdrag och befattningar om denne 

hade en bred kunskap inom flera olika områden och inte var specialiserad inom enbart ett 

område. Detta tillvägagångssätt bidrog till den sökandes uthyrningsbarhet som är ett mått på 

kandidatens mångsidighet. Utvärderingen innebar också att den personalansvariga och 

kandidaten gick igenom den sökandes förmåga, förutsättningar och beredskap att anpassa sig 

till olika situationer, villkor och förutsättningar som ett specifikt uppdrag kunde innebära. 

Kandidatens vilja till anpassning blev ett mått på den sökandes matchningsbarhet. I den 

utsträckning som den sökande kunde beskrivas som uthyrnings- och matchningsbar var, enligt 

Walter, avgörande för om kandidaten skulle anställas av personaluthyrningsföretaget.38

 

Om ett kundföretag gjorde en förfrågan om inhyrning så var det viktigt att säljaren på 

bemanningsföretaget kontaktade och besökte företaget för att få så mycket information som 

möjligt om arbetsplatsen. Detta gjordes, enligt Walter, för att underlätta matchningen av en 

lämplig medarbetare till uppdraget. Under besöket på kundföretaget gick kunden och säljaren 

igenom det planerade uppdraget och utefter det utvecklades och preciserades kundens krav 

och villkor.39 På Manpower upprättades därefter en kravspecifikation som utarbetades av de 

matchningsansvariga och kunden. De klassificerade och kategoriserade de olika krav och 

önskemål som de ansåg nödvändiga för att en medarbetare skulle har förutsättningar att klara 

av uppdraget. Arbetet med kravspecifikationen resulterade i en gemensam konstruktion av ett 

uppdragsobjekt. Konstruktionen representerade kundens behov av arbetskraft och skapade 

förutsättningar för matchningsarbetet. Walter menade att detta var betydelsefullt för 

Manpowers möjlighet att framgångsrikt matcha ut en lämplig medarbetare. 

Inhyrningsbarheten innebar i vilken grad kundens krav var generella och allmängiltiga och 

inte ”ovanliga” och svåra att tillfredsställa. Även kundens beredskap och benägenhet att 

anpassa, omformulera eller omprioritera sina krav och önskemål hade stor betydelse för 

möjligheterna att kunna matcha och utgjorde ett mått på uppdragets matchningsbarhet.40

 

Att matcha medarbetare och uppdrag innebar, enligt Walter, att få medarbetarobjekt och 

uppdragsobjekt att stämma överens med varandra eller i alla fall stämma någorlunda överens 

                                                 
38 Walter, L. (2005) s. 159ff. 
39 Ibid. s. 116ff. 
40 Ibid. s 161f. 
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så att kund, personaluthyrningsföretag och medarbetare kunde uppfatta kopplingen som 

acceptabel. För att kunna koppla ihop matchningsobjekt krävdes det olika faktorer. 

Kandidaten måste ha den erfarenhet, utbildning och färdighet som överensstämde med 

uppdragets kravspecifikation eller i alla fall i sådan utsträckning att kunden kunde acceptera 

matchningen. Kandidaten måste också ha förutsättningar och vara beredd på att anpassa sig 

till uppdragets villkor exempelvis när det gällde arbetstider. Det måste även finnas 

samordning av tid så att lämplig kandidat fanns tillgänglig under tilltänkt uppdragsperiod. De 

inblandade parterna hade i många fall olika och ibland motstridiga intressen som måste 

balanseras mot varandra. Matchningsarbetet är en komplex aktivitet och kopplandet sker i 

flera led, dels mellan uthyrningsföretag och kund och dels mellan uthyrningsföretag och 

medarbetare. Matchning i personaluthyrningsföretag handlade, enligt Walter, om att 

överbygga motstridiga intressen och förutsättningar. Kunden hade krav på specifik 

kompetens, personliga egenskaper, direkt leverans och kostnaden. Medarbetarens 

kvalifikationer, villighet att underordna sig särskilda uppdrag, arbetsvillkor och krav på 

tillgänglighet var en annan aspekt att ta hänsyn till. 41  

 

3.2 Sammanfattning 

Walter har i sin avhandling beskrivit och analyserat hur ett personaluthyrningsföretag gör när 

de matchar kunduppdrag med medarbetare. Han beskrev hur bemanningsföretaget 

omvandlade kandidaterna som sökte arbete hos företaget till medarbetarobjekt. Kandidatens 

uthyrnings- och matchningsbarhet identifierades och var viktiga faktorer som kunde avgöra 

om kandidaten skulle bli anställd av bemanningsföretaget. Även uppdragen bearbetades på 

liknande sätt, uppdraget konstruerades till ett uppdragsobjekt genom att bemanningsföretaget 

och kundföretaget gemensamt utarbetade en kravprofil som uppdraget krävde. Uppdraget fick 

ett mått av inhyrningsbarhet och matchningsbarhet. Matchning innebar att få 

medarbetarobjekt och uppdragsobjekt att stämma överens med varandra. Walter menade 

också att matchningsarbetet är en komplex aktivitet och kopplandet sker i flera led, dels 

mellan uthyrningsföretag och kund och dels mellan uthyrningsföretag och medarbetare. 

Motstridiga intressen och förutsättningar måste överbyggas. 

 

                                                 
41 Walter, L. (2005) s. 169 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens teoretiska utgångspunkter. Vi kommer att 

presentera teorier av Tilly och Tilly som behandlar relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare och hur det går till vid matchning och anställning, vi kommer därefter att 

diskutera Tillys begrepp anpassning. Efter det kommer vi att redovisa Hirschmans teori om 

sorti, protest och lojalitet och vi kommer att avsluta med en presentation av Lindelöw 

Danielssons modell om rekryteringsprocessen.   

4.1 Relation mellan arbetstagare och arbetsgivare 

Författarna Tilly och Tilly menar att det i arbetslivet finns en relation mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Det finns i den relationen tre motiv för arbete, det är kompensation, tvång och 

engagemang. Kompensation i arbetet innebär att arbetstagaren får lön för sin arbetsinsats, 

tvång i arbetet innebär hot om till exempel indragen kompensation och engagemang handlar 

om att arbetstagaren känner ett engagemang och en solidaritet till arbetet och arbetsgivaren. 

Dessa tre begrepp, kompensation, tvång och engagemang löper igenom alla aspekter av 

arbete. En viktig fråga att ställa sig, enligt Tilly och Tilly, är varför människor arbetar som de 

gör idag och varför de anstränger sig så hårt. Som svar på den frågan kan man lätt säga att det 

är kompensationen som gör att människor arbetar, lönen de får för det arbete de utför. Men de 

menar att det är mer komplext än så, det krävs mer än lön för att få arbetstagarna att arbeta 

optimalt. Olika arbeten innehåller varierande grad av de tre begreppen kompensation, tvång 

och engagemang. Exempelvis innebär slaveri mycket tvång men lite kompensation och 

engagemang. En lärare – elev relation innehåller arbete för studenten, ingen kompensation 

men engagemang och lite tvång. Det är inte många arbeten som innehåller bara ett av dessa 

begrepp, det räcker oftast inte med att bara få kompensation för arbetet för att utföra det bra, 

det går inte heller med enbart tvång, att tvingas utföra ett arbete, och inte heller engagemang 

är i sig tillräckligt. Det krävs en kombination av dessa.42

4.2 Matchning och anställning 

Matchning innebär, enligt Tilly och Tilly, att välja ut en arbetstagare som passar för arbetet 

och anställa denne. I vissa fall väljer arbetsgivaren bland de sökande ut kandidater enbart efter 

meriter och ibland väljs arbetstagaren ut beroende på kategori, som kön, ”ras” och 

nationalitet. Oftast kombineras dessa när ett företag ska anställa en person. I de arbeten som 

inte kräver någon utbildning är matchningsprocessen inte så komplicerad, då anställs ofta 
                                                 
42 Tilly, C., Tilly, C. (1998) s. 73ff. 
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personer utan någon direkt gallring.43 När en matchning ska ske är den första viktiga punkten 

den sökandes kvalifikationer, att personen har rätt utbildning och erfarenhet för arbetet. Vad 

som är rätt kvalifikation beror på vad arbetet innebär. Detta kan vara ett orättvist sätt att 

bedöma människor menar författarna, då inte alla människor har tillgång och möjlighet till 

utbildning och då utesluts från vissa jobb. Numera räknas dock även de ”mjuka 

kvalifikationerna”, som motivation, förmåga att anpassa sig och interagera med de andra 

medarbetarna, som viktiga kvalifikationer. Många arbetsgivare ser därför intervjun med de 

sökande till ett arbete som ett viktigt instrument för att kunna bedöma dem. Arbetsgivarens 

och den arbetssökandes uppfattningar och förutfattade meningar spelar också in när det 

handlar om att matcha arbete med arbetstagare. Båda kan, istället för att se till företagets bästa 

och vad företaget behöver för person, vilja maximera sina egna fördelar. Detta kan leda till att 

arbetsgivaren inte anställer den person som är bäst lämpad för arbetet, kvalifikationsmässigt, 

utan istället anställer någon som är mer lik denne själv. Detta kan leda till en ojämlikhet där 

arbetsgivaren anställer personer som denne anser tillhör ”rätt” kategori, på grund av sina egna 

åsikter och uppfattningar. Detta kan även de sökande bidra med, de kan välja att söka arbete 

där de vet att det finns många människor som tillhör samma kategori som de själva.44  

 

Nätverk är också ett viktigt begrepp inom matchning. Det är ofta inom nätverk som 

matchning sker, att någon känner till någon som skulle passa för arbetet och så vidare. Den 

mesta matchningen sker genom personliga kontakter och informella institutioner. Även detta 

tillvägagångssätt kan leda till ojämlikhet då det ofta blir så att många av de anställda tillhör 

samma kategori och då kan utestänga andra kategorier från arbetsplatsen.45  ”Tröghet” har en 

viktig del i matchning. Det kan bidra till att bestämma vem som ska få ett arbete, många 

gånger vill arbetsgivaren ha samma typ av kategori till samma arbete. Arbetstagaren 

reproduceras, blir lik den som hade arbetet innan, en form av efterlikning sker.46  

4.3 Sorti, protest och lojalitet 

Människan ställs ibland inför valet att lojalt acceptera, att säga ifrån och försöka påverka eller 

att ta konsekvenserna av en oacceptabel situation och dra sig ur. Det är i företag, politiska 

partier, organisationer, betydelselösa situationer eller livsavgörande ögonblick som dessa 

valmöjligheter äger rum.  

                                                 
43 Tilly, C., Tilly, C. (1998) s. 91 
44 Ibid. s. 184ff. 
45 Ibid. s. 190ff. 
46 Ibid. s. 195 
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Enligt Hirschman får ledningen information om sina brister via två alternativa vägar. Det 

första alternativet är sorti som innebär att någon överger och lämnar företaget eller att några 

kunder upphör att köpa företagets produkter. Detta resulterar i att intäkterna faller, 

medlemsstockarna blir mindre och ledningen måste leta efter metoder för att förbättra de 

brister som lett till denna förlust. Det andra alternativet är protest som innebär att företagets 

kunder eller organisationens medlemmar säger ifrån och uttrycker sitt missnöje till ledningen. 

Detta resulterar i att ledningen måste leta efter orsaker och möjliga botemedel för att kunderna 

och medlemmarna ska bli nöjda.47 Mekanismen protest har en stor betydelse i organisationer 

då motpolen sorti är uteslutet. Det är i stort sett ett av de två alternativen som är dominerande 

i många organisationer.48  

 

Hirschman diskuterar begreppet lojalitet för att få en bättre förståelse för de förutsättningar 

som möjliggör att sorti och protest kan samexistera i förhållande till exempelvis företag. Det 

finns två betydelsefulla faktorer för tendensen att använda protest även då sorti är sannolikt. 

Den första faktorn är då kunder och medlemmar är beredda att byta tryggheten hos sorti mot 

osäkerheten i en förbättring av en försämrad produkt som protest innebär. Den andra faktorn 

är vilken uppfattning kunder och medlemmar har om sin förmåga att påverka organisationen. 

Den förstnämnda faktorn är relaterad till kunder och medlemmar som är lojala mot sin 

organisation då de väljer att stanna kvar i den. Lojalitet ökar på så sätt chansen för 

användandet av protest. En medlem som är starkt bunden till en organisation kommer 

troligtvis att söka efter vägar att öka sitt inflytande, speciellt om organisationen inte utvecklas. 

Begreppet lojalitet håller på så sätt sorti nere och aktiverar protest. En enskild medlem kan 

förbli lojal utan att själv vara inflytelserik då han eller hon är missnöjd med organisationens 

utveckling men vederbörande är säker på att någon kommer att agera eller att någonting 

kommer att inträffa för att förändra situationen till det bättre. Lojalitetens betydelse, enligt 

Hirschman, är att den inom vissa begränsningar kan upphäva tendensen hos de mest 

kvalitetsmedvetna medlemmarna eller kunderna att vara de första som drar sig tillbaka. 

Tendensen att dra sig tillbaka är negativ för den organisation som är på nedgång då 

medlemmarna och kunderna är dem som bäst kan ge hjälp till att motarbeta dess problem. 

Som ett resultat av lojalitet kommer dessa mest inflytelserika medlemmar och kunder att 

stanna längre i förväntan om att framsteg kan uppnås.49  

                                                 
47 Hirschman, A. (1972) s. 17f. 
48 Ibid. s. 77 
49 Hirschman, A. (1972) s. 78f. 
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4.4 Rekryteringsprocessen 

En rekrytering av ny personal kan handla om allt från att hitta en tillfällig vikarie till 

sommarens jordgubbsplockning, till att hitta nästa VD på ett stort, börsnoterat företag. 

Rekrytering kan därför vara en olika omfattande process, enligt Lindelöw Danielsson. Hela 

rekryteringsprocessen kan delas upp i tre övergripande faser: förberedelse, sökprocess och 

introduktion.50 Lindelöw Danielssons modell är ett förslag på hur ett företag kan gå tillväga 

vid en rekrytering och är inget ideal men vi skulle vilja undersöka hennes modell och se hur 

nära företaget i vår studie ligger denna modell. 

4.4.1 Förberedelse 

Organisationen måste, innan rekryteringen ens kan påbörjas, identifiera ett behov. Det kan 

handla om att organisationen är underbemannad, saknar en viss typ av kompetens eller 

behöver ersätta någon som ska sluta. När man sett behoven och vilken arbetsinsats som ska 

rekryteras tar man, enligt Lindelöw Danielsson, också fram en befattningsbeskrivning och en 

kravprofil. Befattningsprofilen beskriver tjänsten som ska tillsättas, vilka arbets- och 

ansvarsområden den har. Kravprofilen beskriver vilka krav som ställs på den personen som 

ska ha tjänsten, vilken utbildningsbakgrund personen ska ha, om den ska uppfylla några andra 

formella krav och vilka kompetenser man tror personen måste ha för att fungera bra i 

utförandet av arbetsuppgifter, i relation med chef, i arbetsgruppen och i hela organisationen. 

Ett sätt att få hjälp med detta är att anlita ett bemanningsföretag som i sin tur annonserar eller 

söker i sina egna databaser efter lämpliga kandidater.51

4.4.2 Sökprocess 

Väljer organisationen att hantera rekryteringsprocessen måste de själva ta emot och hantera de 

sökandes handlingar och därefter välja ut lämpliga kandidater. Om organisationen istället 

anlitar ett bemanningsföretag hanterar de detta moment och väljer ut kandidater som de anser 

kan vara lämpliga för befattningen. Men organisationen måste senare ändå ta över processen 

och träffa och utvärdera de föreslagna personerna. De personer som organisationen vill träffa 

kallas till en första intervju. Enligt Lindelöw Danielssons modell hålls intervjun ofta av den 

rekryterande chefen och här ska en bedömning göras av personen och även en presentation av 

organisationen och befattningen52. Målet med en intervju är att få ut så mycket relevant 

information om de sökande som möjligt och att ge ett positivt intryck av den organisation man 
                                                 
50 Lindelöw Danielsson, M. (2003) s. 40 
51 Lindelöw Danielsson, M. (2003) s. 41 f. 
52 Ibid. s. 43 ff. 
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representerar. För att få ut så mycket information av intervjun som möjligt är det en 

förutsättning att man vet vilken information som man söker53. Efter intervjun går man åter 

tillbaka till kravspecifikationen och gör ett urval där man identifierar de mest intressanta 

kandidaterna. För att gå vidare i processen kan man sedan göra ytterligare personbedömningar 

och ett naturligt sätt att göra det är att träffa personen en andra gång för en mer ingående 

intervju där man ännu mer undersöker personens kompetens. Ofta kan det vara bra att ta in 

ytterligare en bedömare för att få ett par nya ögon som ser andra saker. Denna 

personbedömning ska kompletteras med referenstagning. Efter att ha samlat in all information 

står man inför sluturvalet, vem som ska väljas. Då återgår man till kravspecifikationen och ser 

vilken av kandidaterna som bäst lever upp till förväntningarna.54  

4.4.3 Introduktion 

När den nyanställde kommer till sitt nya arbete ska han eller hon introduceras till 

organisationen och arbetsuppgifterna. Personen ska också få tillfälle att bekanta sig med den 

övriga personalen.55

4.4.4 Kunskap om organisationen 

Lindelöw Danielsson menar att för att kunna placera rätt person på rätt plats räcker det inte 

med att förstå människan, vi måste även ha en djup insikt om de krav som arbetet ställer och 

vilken företagskultur som råder. Människan är bara halva ekvationen, sammanhanget denne 

ska passa in i är den andra halvan. Det är alltså viktigt att förstå jobbet som ska göras och 

organisationen som det ska göras i samtidigt som det måste finnas en förståelse för 

människan. Organisationen måste själv tänka efter, mycket av kunskapen om sig själv ligger 

outtalad. All denna kunskap måste fram för att kunna hitta en person som passar in i 

organisationen och kulturen. Det kan vara lättare att göra det om organisationen sköter 

rekryteringen internt. Då finns kunskapen om organisationen på plats så att säga men det är 

inte alls säkert att de som arbetar inom organisationen vet allt om den.56

                                                 
53 Ibid. s. 80 
54 Ibid. s. 48 ff. 
55 Lindelöw Danielsson, M. (2003) s. 53 f. 
56 Ibid. s. 58 ff. 
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4.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi presenterat våra teoretiska utgångspunkter, vi började med att presentera 

en teori om relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare som Tilly och Tilly utarbetat och 

som handlar om tre olika motiv för arbete: kompensation, tvång och engagemang. Därefter 

presenterade vi deras teori om matchning och anställning som innehåller faktorer som är av 

betydelse för om en person får ett arbete eller inte. Efter det redovisade vi Tillys teori om hur 

kategoriella ojämlikheter skapas och diskuterade begreppet anpassning, hur personer anpassar 

sig och ”gillar läget” i ojämlika situationer. Sedan övergick vi till att redovisa Hirschmans 

teori om sorti, protest och lojalitet, att lojalitet kan hålla sorti nere och aktivera protest. 

Slutligen har vi presenterat Lindelöw Danielssons modell om rekryteringsprocessen och hur 

den kan gå till för att uppnå en fungerande matchning. 
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5. METOD 

I det följande kommer vi att redogöra för vilken metod vi valde att arbeta med i studien, hur vi 

gjorde vårt urval och hur vi genomförde studien. Vi har även ett avsnitt som beskriver de 

kundföretag som vi intervjuade.  

5.1 Beskrivning av metod 

Vi valde att i denna studie använda oss av kvalitativ metod. Kvalitativ metod har primärt ett 

förstående syfte och är inte inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet. Det 

centrala i denna metod är istället att vi, genom olika sätt att samla in information, kan få en 

djupare förståelse av problemet som studeras och även beskriva helheten av sammanhanget 

som det inryms i. Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till källan vi hämtar vår 

information från.57 Den utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är tolkningsinriktad, 

tyngden ligger på förståelse av den sociala verkligheten och resultatet bygger på hur 

deltagarna tolkar denna verklighet.58 Forskaren måste i denna metod delta i datainsamlingen 

på ett sådant sätt att denne befinner sig i den sociala verklighet som ska studeras.59 I den 

kvalitativa metoden finns ett antal tillvägagångssätt för att uppnå den förståelse vi ville ha för 

vårt problemområde. Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer och även 

deltagande observation.  

 

Intervjuer i kvalitativ forskning är inte så strukturerade som i kvantitativ forskning. Det är 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt som är det intressanta. Det är därför viktigt 

att låta intervjupersonen få röra sig i olika riktningar och ta upp det som denne tycker är 

intressant och viktigt. Detta visar då vad intervjupersonen tycker är relevant. Intervjuarna kan 

avvika från varje form av intervjuguide och ställa nya frågor som en uppföljning av vad 

intervjupersonen svarat. Kvalitativa intervjuer är flexibla och följsamma och undersökningens 

fokus kan anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjun.60 Det finns olika 

sorters intervjuer som man kan använda sig av. Vi har valt att använda den semi-strukturerade 

intervjun. Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, en 

intervjuguide, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.61 

Genom att vi inte ville styra våra intervjupersoner för mycket passade detta förhållningssätt. 
                                                 
57 Holme, I M., Solvang, B K. (1997) s. 14 
58 Bryman, A. (2002) s. 250 
59 Rosengren, K-E., Arvidson, P. (2002) s. 331 
60 Bryman, A. (2002) s. 300 
61 Ibid. s. 301 
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Ytterligare en anledning till att vi valde den semi-strukturerade intervjuformen är att vi är två 

som har intervjuat och vi har delat upp intervjuerna med kundföretagen. Genom att använda 

den semi-strukturerade intervjuformen säkerställs ett minimum av jämförbarhet, det är lättare 

att jämföra resultaten om vi båda hållit oss till samma fokus. Används den nästan helt 

ostrukturerade intervjun där forskaren endast har ett PM som minneshjälp för att komma ihåg 

några teman som ska tas upp blir det svårare att jämföra resultaten från intervjuerna då svaren 

kan bli mycket olika.62

5.2 Genomförande 

Intervjuerna med MaxKompetens skedde vid samma tillfälle men vi började med att intervjua 

den kundansvariga för att få information om MaxKompetens. Därefter intervjuade vi den 

personalansvariga om matchningsprocessen. Intervjuerna utförde vi hos MaxKompetens och 

de tog sammanlagt cirka en och en halv timme. Under denna intervju deltog båda för vi ansåg 

att informationen från denna intervju var viktig för oss så att vi kunde komma fram till viktiga 

frågor att ställa till företagen. I intervjun med den personalansvariga på MaxKompetens valde 

vi att hålla intervjun lite mer öppen för att sedan kunna se vad som var intressant och viktigt 

att fortsätta arbeta med. När vi hade fått information från respondenten och lättare kunde veta 

vad vi ville avgränsa oss till tog vi kontakt med fem av MaxKompetens kundföretag och 

bestämde tid för intervjuer. Denna avgränsning gjorde att vi kunde göra något mer 

strukturerade intervjuer med dessa kundföretag. Dessa intervjuer delade vi upp för att vara 

mer effektiva. Intervjuerna tog från cirka 30 minuter till 50 minuter, detta varierade beroende 

på hur mycket erfarenhet de hade av att hyra personal från MaxKompetens. Kvalitativa 

intervjuer spelas vanligen in på band och skrivs ut efteråt. Kvalitativa forskare är intresserade 

av både det intervjupersonen säger och hur denne säger det. Eftersom det är viktigt att 

forskaren är uppmärksam på intervjupersonen så bör denne inte bli distraherad av behov av att 

föra anteckningar.63 Därför använde vi oss av bandspelare på alla våra intervjuer, dels för att 

inte behöva sitta och anteckna så mycket under själva intervjun utan vi kunde fokusera mer på 

intervjupersonen, dels för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna på banden för att höra hur 

våra intervjupersoner svarade och vad de ansåg vara särskilt viktigt.  

 

Vi gjorde även i denna studie en observation där vi satt med på en intervju som 

MaxKompetens hade med en arbetssökande. Genom en observation ska forskaren försöka 

                                                 
62 Bryman, A. (2002) s. 304 
63 Ibid. s. 310 
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fånga hela situationen som de vi observerar befinner sig i. Vi genomförde en öppen 

observation där personerna var medvetna och tillfrågade om vi kunde vara med och lyssna. En 

öppen observation innebär att deltagarna vet om och accepterar att vi är observatörer. Detta 

tillvägagångssätt innebar också att vi som observatörer var tillåtna att uppföra oss som 

observatörer, vi behövde inte låtsas vara en i gruppen. Detta innebar att vi kunde koncentrera 

oss på att göra våra observationer. Vi försökte också vara lite aktiva i observationssituationen, 

att lägga in kommentarer och vara till viss del delaktiga i samtalet. Under observationen 

gjorde vi hela tiden fältanteckningar, skrev små stickord för att lättare kunna minnas och 

återskapa situationen. För att en observation ska ha något värde är det viktigt att 

observatörerna gör anteckningar under observationen.64 Vi försökte dock att inte hela tiden 

sitta och anteckna under intervjun, detta kan störa personerna som observeras, utan vi skrev 

ner stödord. Dessa anteckningar använde vi när vi dagen efter observationen skrev ut 

observationen i en fullständig version. Dock valde vi att inte använda denna observation i 

resultatet i denna studie då den inte tillför något till studiens syfte. Den gav oss däremot större 

kunskap om hur bemanningsföretaget arbetar med intervjuer som ett instrument för att kunna 

matcha och denna kunskap underlättade för oss i arbetet med undersökningen.  

5.3 Urval 

Då vi skulle kontakta ett bemanningsföretag diskuterade vi vilket bemanningsföretag vi skulle 

vilja undersöka. Vi tyckte båda att det vore spännande att undersöka MaxKompetens då de är 

inriktade på studenter, det är en unik inriktning som ingen av de andra bemanningsföretagen 

vi funderade på har. Vi tog kontakt med den personalansvariga på MaxKompetens som 

lovade att ställa upp och hjälpa oss. Vi fick, via dem, telefonnummer till sju stycken 

kundföretag som vi ringde och pratade med. Två av dem hade inte tid att hjälpa oss så det 

resulterade i att vi fick fem företag som vi kunde boka in intervjuer hos. Dessa företag sysslar 

med helt olika verksamheter och har inte mycket gemensamt förutom att de alla ligger i Växjö 

och alla använder inhyrd personal från MaxKompetens. 

5.4 Presentation av kundföretagen 

Vi valde att inte skriva kundföretagens riktiga namn då vi vill skydda deras anonymitet, vi 

valde istället att kalla dem för den verksamhet de arbetar med. Den första personen som 

intervjuades är ansvarig för administrationen på ett transportföretag som sysslar med 

transport, spedition och logistik och arbetar internationellt. Den andra arbetsplatsen vi besökte 

                                                 
64 Holme, I M., Solvang, B K. (1997) s. 110ff. 

 24



var en organisation på Växjö universitet och personen som intervjuades är en av de ansvariga 

inom organisationen. Det tredje företaget vi gjorde intervjuer på var ett industriföretag inom 

papperstillverkning och intervjupersonen är personal- och logistikansvarig. Det fjärde 

företaget var ett IT-företag som sysslar med IT-infrastruktur och personen som intervjuades är 

chef för en av avdelningarna. Den femte och sista intervjupersonen är en representant för 

företagsledningen på ett industriföretag som verkar inom elektronik.  

5.5 Sammanfattning 

Vi valde i denna studie att använda oss av kvalitativ metod, och vi gjorde semi-strukturerade 

intervjuer med våra intervjupersoner. Vi intervjuade bemanningsföretaget MaxKompetens 

och via dem fick vi kontakt med de fem kundföretag vi intervjuat. Dessa intervjuer spelade vi 

in på band och därefter bearbetade. Vi genomförde även en observation som innebar att vi satt 

med under en intervju som bemanningsföretaget hade med en arbetssökande. De fem 

kundföretag som vi undersökte i denna studie är ett transportföretag, en organisation på Växjö 

universitet, ett industriföretag inom pappersindustrin, ett IT-företag och ett industriföretag 

inom elektronik.  
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6. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas de intervjuer vi har genomfört. Inledningsvis kommer en presentation 

av intervjun vi gjorde på MaxKompetens och därefter följer resultatet av de övriga 

intervjuerna som vi gjorde på fem av de kundföretag som anlitar bemanningsföretaget. 

6.1 Intervju MaxKompetens 

Nedan följer en redovisning av vad vi fick veta av den personalansvariga på MaxKompetens. 

Vi kommer att presentera hur bemanningsföretaget rent praktiskt går tillväga för att matcha 

arbetstagare och arbete. Vi kommer även att redovisa hur de arbetar för att skapa en 

fungerande relation mellan sig och kundföretagen och hur de försöker bibehålla denna 

relation. 

6.1.1 Anledningar till att bemanningsföretaget valt att arbeta med kategorin 

studenter/akademiker 

Under denna rubrik låter vi den personalansvariga berätta hur det kommer sig att 

MaxKompetens arbetar med studenter/akademiker. Vår intervjuperson berättar att när de som 

startade MaxKompetens var nyutexaminerade uppkom ett intresse av att arbeta med denna 

kategori för att hjälpa dem att komma ut i arbetslivet. Eftersom de själva vet hur svårt det kan 

vara att komma ut på arbetsmarknaden var det ett naturligt val. Den personalansvariga 

berättar också att studenter/akademiker är en ambitiös kategori som är lätt att jobba med och 

de kan erbjuda bra kompetens. De är även flexibla och kan anpassa sig till olika 

anställningsformer och anställningstider. Dessa egenskaper hos kategorin tilltalar även 

MaxKompetens kundföretag. Intervjupersonen ser att kopplingen mellan företag och 

studenter/akademiker är en bra lösning för parterna, studenten får chans att arbeta med det 

denne studerar till och är intresserad av samtidigt som denne kan få en extra inkomst, 

akademikern får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och företaget får en arbetstagare 

som är kompetent och ”arbetshungrig”. Intervjupersonen berättar att det blir vanligare att 

bemanningsföretag väljer att arbeta med kategorin studenter som en del av sin verksamhet. 

Dock är MaxKompetens ensamma om att enbart arbeta med studenter/akademiker. 

6.1.2 Vad bemanningsföretaget gör för att lära känna kundföretagen 

Under detta tema berättar vår intervjuperson om hur bemanningsföretaget går tillväga för att 

lära känna sina kundföretag. Respondenten berättar att det ofta är MaxKompetens själva som 

kontaktar kundföretagen när de är ute och marknadsför sig och de försöker då få fram så 
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mycket information som möjligt om företaget innan de tar första kontakten med dem. När 

sedan den kundansvariga tar den första kontakten med företaget får denna ännu mer 

information och får då även veta vad företaget behöver hjälp med. Därefter åker någon som 

arbetar med rekryteringen på MaxKompetens ut till företaget och får ytterligare information 

från dem angående uppdraget och företaget. Vid detta tillfälle upprättar personen som ska 

rekrytera arbetstagaren en kravprofil som innehåller både information om tjänsten som ska 

tillsättas och även vilka krav kundföretaget vill att kandidaterna till tjänsten ska uppfylla. 

MaxKompetens har en mall som de utgår från när de gör kravprofilen. Denna kravprofil görs, 

säger intervjupersonen, för att bemanningsföretaget exakt ska veta vad företaget söker och 

den kan innehålla olika mycket beroende på hur mycket företaget har tänkt igenom vad som 

söks: 

 
Jag, om det är jag som ska tillsätta tjänsten, så åker ju jag ut och tar en 

kravprofil och ställer utifrån en hyfsat specad mall då de frågor jag behöver för 

att veta precis vad de söker och då är det såklart väldigt olika hur mycket de 

har tänkt igenom till exempel kring personliga egenskaper. Ibland har de tänkt 

jättemycket och vet precis vad de letar efter, viken typ av person man har, alltså 

inom företagskulturen, eller vad man vill ha för att förändra en företagskultur. 

Och man har ibland väldigt insiktsfulla tankar om vad som skulle passa 

gruppen, vad som krävs för att man ska smälta in. Och ibland har man kanske 

mindre, och det beror också naturligtvis på tjänsten.65

 

Personliga egenskaper är en viktig del av kravprofilen och här försöker MaxKompetens få 

fram så mycket information som möjligt om vad företaget söker. Företaget kan exempelvis 

söka efter en person som är självständig, ödmjuk och lyhörd. De undersöker också vilken 

arbetsgrupp arbetstagaren kommer att arbeta i, vilken ålder det är på personalen, vilka 

intressen som finns där med mera. Alla dessa punkter ska leda till att MaxKompetens får en 

inblick i vad som krävs och vilken person som passar för att utföra tjänsten. 

6.1.3 Matchningsprocessen utifrån färdigställd kravprofil 

Vi beskriver i detta stycke hur bemanningsföretaget går tillväga för att kunna matcha lämpliga 

kandidater till uppdragen, efter att de utformat en kravprofil. Respondenten berättar att 

MaxKompetens använder sig av en CV-databas där de som är intresserade av att arbeta hos 

                                                 
65 Intervju med personalansvarig på MaxKompetens 2005-12-06 
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dem kan lägga in sin CV. Om de får ett uppdrag kan de gå in och söka i databasen efter 

kandidater med lämplig utbildningsbakgrund och erfarenheter: 
 

Där finns också en matchning, genom databasen, vi använder den jättemycket 

för att söka, den är ganska detaljerad.66

 

Den personalansvariga berättar vidare att MaxKompetens även själva letar aktivt, vid sidan 

om CV-databasen, efter personer som kan vara lämpliga för tjänsterna. Detta gör de bland 

annat genom att ta kontakt med programansvariga på universitetet för att få information om 

vilka som tar examen inom den närmaste framtiden. De letar även kandidater via 

studentföreningarna på universitetet. Det första urvalet sker alltså genom att se om de sökande 

uppfyller kraven som tjänsten kräver på utbildning, de teoretiska kvalifikationerna. Därefter 

ser de om personen uppfyller andra krav som exempelvis tidigare erfarenhet och om personen 

verkar ha de egenskaper som företaget söker efter.  

 

Det första urvalet, menar den personalansvariga, leder till att rekryteraren tar ut ett antal 

personer med rätt kompetens för tjänsten till en intervju. MaxKompetens har en mall med 

vissa huvudkategorier som de alltid går igenom med de sökande. Det som är viktigt är att 

försöka få så mycket information som möjligt om personen, för att veta om personen passar 

till tjänsten. Ämnen som tas upp under intervjun är bland annat utbildning, tidigare 

arbetslivserfarenhet, drömarbete, vilka egenskaper personen tycker om hos andra arbetstagare, 

hur de skulle beskriva sig själva med mera. Respondenten menar att denna intervju ska täcka 

de områden som är viktiga för tjänsten som är aktuell och svara på om personen har de 

egenskaper som är viktiga att ha för att passa till tjänsten: 

 
Frågorna styrs ju mycket av, såklart, vad jobbet kräver. Jag får tänka igenom 

innan, vad är intressant att få veta, vad krävs för att man ska trivas på 

arbetsplatsen, vad för typ av person de behöver och hur får jag veta om det här 

är en sådan person.67

 

Nästa steg i matchningsprocessen är, enligt intervjupersonen, att kolla referenser på 

kandidaterna. Referenstagningen kan tillföra mycket till själva matchningsprocessen då den 

ger en bild av vad andra har för åsikter om den sökande. Därefter kan det gå till på olika sätt, 

                                                 
66 Intervju med personalansvarig på MaxKompetens 2005-12-06 
67 Ibid. 
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säger intervjupersonen. Ibland vill företaget träffa ett par kandidater för att göra egna 

intervjuer i slutskedet av rekryteringen. Men många gånger räcker det att MaxKompetens tar 

fram en kandidat till företaget som de får intervjua och om den sökande inte passar kan 

bemanningsföretaget skicka dit ytterligare sökande:  

 
Man anlitar oss för att vi ska göra det, intervjuerna, man tar referenserna och 

så vidare och det är det som spar tid för kunderna och där känner jag också att 

man har litat på oss. Där känner jag att vi hittills har haft en bra och hög 

träffsäkerhet.68  

 

MaxKompetens gör en profil på de utvalda kandidaterna som de skickar över till företaget. 

Om de tidigare arbetat med kundföretaget och hyrt ut personer till samma tjänst vet de vad 

som krävs för att klara arbetet och de vet då vilken person de letar efter, kundföretaget 

behöver då inte vara med i processen. Om ett kundföretag inte är nöjd med en matchning 

utlovar bemanningsföretaget en garanti som innebär att om kundföretaget inte är nöjd med 

arbetstagaren byts denne ut: 

 
Det heter faktiskt egentligen så att man hyr inte en person utan en tjänst så vi 

har en sådan kvalitetsgaranti, så om man inte är nöjd byter vi ut personen.69

 

Svårigheterna med matchningen kan, enligt respondenten, vara om det på företaget finns olika 

uppfattningar om vad som behövs. Det är viktigt att företaget har tänkt igenom de krav 

personen som ska utföra arbetet måste uppfylla och där får MaxKompetens många gånger 

hjälpa dem: 

 
Man får hjälpa dem och tänka igenom vad för sorts person som passar till 

exempel, vad krävs för tjänsten, vad gör personen, hur ser en vanlig dag ut.70

 

Även studenternas attityd och anpassningsbarhet till arbete har betydelse i 

matchningsprocessen. Många av dem som är uthyrda genom MaxKompetens arbetar extra på 

exempelvis lager eller andra arbeten som inte har anknytning till deras utbildning och det är 

då viktigt att ha en bra inställning: 

 
                                                 
68 Intervju med personalansvarig på MaxKompetens 2005-12-06 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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Man får inte se ner på de som inte har en akademisk utbildning, en sån 

inställning går bara bort! Att man respekterar de som har valt det yrket som sitt 

heltidsyrke till exempel. Det får inte förekomma några såna fördomar bland de 

vi skickar ut.71

6.1.4 Relationen till kundföretag 

Under detta tema låter vi vår intervjuperson berätta om hur bemanningsföretaget arbetar för 

att uppnå en fungerande relation till kundföretagen. För att skapa denna relation och lyckas 

med matchningen, säger intervjupersonen, är det viktigt att känna kunderna väl och att ha 

träffat flera som arbetar där för att bilda sig en uppfattning om arbetsplatsen. Alla, till synes 

små, detaljer är viktiga för att kunna lära känna företaget och den kultur som råder där. 

MaxKompetens försöker använda sig av bra sökvägar bland annat via universitet för att hitta 

rätt sökande som matchar kundernas krav. De lägger även ned mycket tid på intervjuerna, för 

att försöka lära känna kandidaterna tillräckligt för att kunna avgöra om de passar för tjänsten: 

  
Vi lägger alltid mycket tid på intervjuer, att leta rätt personer, att ha de här bra 

sökvägarna, särskilt då mot universitetet, för att hitta rätt, rätt kompetens inom 

rätt utbildningsområde.72

 

De är även noggranna med att alltid ta referenser på de sökande, även om det bara gäller 

extrajobb några kvällar i veckan. MaxKompetens är också noga med att säkerställa kvaliteten 

hela vägen, deras arbete slutar inte för att arbetstagaren har börjat på tjänsten utan de stämmer 

av med både företaget och arbetstagaren efter en tid för att se hur det fungerar. Relationen 

mellan MaxKompetens, kundföretag och arbetstagare är, enligt intervjupersonen, viktig att 

bibehålla. De är noga med att påpeka att de vill att kunderna ska vara ärliga om det är något 

som inte fungerar. Intervjupersonen betonar ett flertal gånger att det är viktigt för relationen 

att lära känna kundföretaget, annars är det svårt att hitta en lämplig person till tjänsten. 

Företag som anlitat MaxKompetens flera gånger är lättare att hjälpa då de lärt känna varandra 

relativt väl: 

 

 

 

                                                 
71 Intervju med personalansvarig på MaxKompetens 2005-12-06 
72 Ibid. 
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Så det är jätteviktigt att lära känna kundföretaget och vi har många som vi 

hjälpt med många tjänster och då lär man känna dem. Jag har ju mycket 

kontakt med dem också sen löpande och ser och verkligen tar reda på om nåt 

inte känns bra för att det hjälper ju mig att göra ett bättre jobb nästa gång.73

6.2 Intervjuer med kundföretag 

Vi kommer i detta avsnitt att redovisa de resultat vi fått fram genom våra intervjuer med fem 

av MaxKompetens kundföretag. Rubrikerna representerar de teman vi har pratat med 

kundföretagen om.  

6.2.1 Anledningar till att företagen anlitar bemanningsföretag 

Under detta tema vill vi veta av vilka anledningar kundföretagen valt att anlita 

bemanningsföretag. Tre av företagen berättar att de var i behov av extrapersonal och personal 

som inte vill arbeta så mycket utan har en annan huvudsysselsättning vid sidan om, studier 

exempelvis. Ett företag, IT-företaget, använder sig av bemanningsföretag för att få hjälp med 

att hitta bra personal. Det femte företaget, industriföretaget inom pappersindustrin, började 

anlita bemanningsföretag på grund av att de inte var säkra på hur organisationen skulle se ut 

på företaget och då började de hyra in en person under en period. Alla intervjupersoner anser 

att en stor fördel med att använda sig av ett bemanningsföretag är att det sparar mycket tid för 

företagen. De anser att de får kvalificerad personal till arbetsplatsen på kort tid: 

 
Ja, det är en väldig fördel för mig att få hit folk väldigt fort, kvalificerat folk 

väldigt fort.74

 

En annan fördel med att använda sig av ett bemanningsföretag är att kundföretagen har 

möjlighet att byta ut personen om det inte skulle fungera på arbetsplatsen, det ger en viss 

trygghet. Detta tar både intervjupersonen på organisationen på Växjö universitet och 

intervjupersonen på industriföretaget inom elektronik upp: 

 
 

 

 

 

                                                 
73 Intervju med personalansvarig på MaxKompetens 2005-12-06 
74 Intervju med avdelningschef på IT-företag 2005-12-13 
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Fördelen är ju att om det blir något bekymmer så kan man ju bara säga till dem 

att nej, det funkar inte och sen behöver man egentligen inte ta något ansvar för 

det överhuvudtaget utan man säger bara att nej, vi vill ha någon annan och så 

byter man, vilket ju inte är situationen om man har en anställd. Det är en 

nackdel för den som är anställd så att säga men en fördel för företaget.75

 

Två av respondenterna på kundföretagen anser att det är bra att hyra in personal vid 

arbetstoppar och tillfälliga arbeten och då inte behöva anställa någon. Kundföretagen ser även 

vissa nackdelar med att anlita bemanningsföretag. Intervjupersonen på IT-företaget kan se en 

viss risk med att de, genom att inte själva sköta rekryteringen, kan missa några lämpliga 

kandidater. 

6.2.2 Anledningar till att anlita ett bemanningsföretag som arbetar med studenter/akademiker 

Under denna rubrik får respondenterna svara på frågan om varför de valt att anlita just 

MaxKompetens. Två av företagen, transportföretaget och organisationen på Växjö universitet, 

säger att anledningen till att de valt MaxKompetens är på grund av deras inriktning på 

studenter. Transportföretaget ville få tag på studenter som sökte extrajobb och då fick de 

kontakt med MaxKompetens: 

 
Ja det är nog så att vi har anlitat dem bara för att de jobbar med studenter och 

vi försökte nämligen själva att sätta upp lappar på universitetet om extrajobb 

men fick inte ett svar och det var då vi tog kontakt med MaxKompetens.76

 

Intervjupersonen menar också att det är bra för studenterna att kunna få en extra inkomst vid 

sidan om sin heltidssysselsättning, studierna. Det är även bra för företaget då studenterna är 

flexibla och kan anpassa sig till olika anställningsformer. Intervjupersonen på organisationen 

på Växjö universitet ser det som en självklarhet att anlita MaxKompetens då de själva arbetar 

med studentfrågor: 

 
Vi tycker ju att det är väldigt positivt att ha bemanningsföretag som utnyttjar 

just studentkompetensen och det är något som vi jobbar med också, att vi 

försöker få bättre samverkan och få ut studenterna i arbetslivet. Så vi har ju 

ganska mycket gemensamt med dem så det blev en naturlig länk att ringa upp 

någon på MaxKompetens.77

                                                 
75 Intervju med representant för organisation på Växjö universitet 2005-12-13 
76 Intervju med representant för transportföretag 2005-12-13 
77 Intervju med representant för organisation på Växjö universitet 2005-12-13  
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Intervjupersonen menar också att det är viktigt för studenterna att få möjlighet att komma ut i 

arbetslivet och då är uthyrning ett bra sätt:  

 
Man får in en fot någonstans, man får utföra det som man studerar.78

 

Även intervjupersonen på ett tredje företag, industriföretaget inom elektronik, ser fördelar 

med att använda sig av studentkompetensen och det var en av anledningarna till att företaget 

valde att anlita MaxKompetens. Dessa tre företag anser att studenterna är flexibla när det 

gäller att arbeta, de kan komma in med kort varsel och behöver inte arbeta heltid utan kan 

jobba några timmar då det behövs. Studenterna ses även som ”arbetshungriga” och ambitiösa. 

Intervjupersonen på industriföretaget inom elektronik tillägger också att studenterna som 

arbetar på företaget anser att det är positivt att kunna få arbetslivserfarenhet samtidigt som de 

kan få lite inkomst: 

 
De studenter vi har tycker det är bra med extrapengar och att de får även 

arbetslivserfarenhet då de är intresserade. De tycker det är kul att jobba med 

det tekniska om man exempelvis går en teknisk utbildning, det ser ju bra ut i ett 

CV om man har jobbat lite med händerna. Det ser bra ut när man jobbar under 

tiden som man studerar.79  

 

De övriga två företagen valde, enligt intervjupersonerna, inte MaxKompetens på grund av 

deras inriktning på studenter och akademiker men de ser det ändå som en fördel. Två av 

företagen har använt sig av MaxKompetens tjänster i flera år och de tre övriga har gjort det 

mindre än ett år. När det gäller möjligheten till anställning efter att ha hyrt arbetstagarna 

under en period svarar kundföretagen olika men några har gjort det ett flertal gånger och kan 

tänka sig att göra det även i framtiden. Kundföretagen ser en stor fördel med att hyra 

arbetstagare innan anställning då det ger dem en chans att lära känna arbetstagarna och 

arbetstagarna har ett försprång jämfört med andra sökande vid eventuell anställning. 

Intervjupersonen på industriföretaget inom elektronik säger att det finns fördelar med att ha 

lärt känna arbetstagaren innan denne anställs: 

 

                                                 
78 Intervju med representant för organisation på Växjö universitet 2005-12-13  
79 Intervju med representant för industriföretaget inom elektronik 2005-12-15  
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Det är perfekt om vi har hyrt en person som man har full koll på och som har 

skött sig och sen dyker det upp en tjänst och då har man redan det färdigt om 

nu vederbörande vill ha tjänsten.80  

 

Intervjupersonen på IT-företaget säger att de som arbetar på avdelningen hyrs in med sikte på 

en långsiktig anställning, att de ska anställas efter att de hyrts in en period:  

 
Jag ser det som en avancerad provanställning.81

 

6.2.3 Faktorer av betydelse för att skapa en fungerande relation 

Under detta tema frågar vi våra respondenter om hur relationen mellan bemanningsföretag 

och kundföretag byggs upp, hur bemanningsföretaget gör för att lära känna kunderna och 

vilka steg som tas för att slutligen uppnå matchning. Efter att bemanningsföretaget fick 

uppdrag av kundföretagen var de och hälsade på hos fyra av dem för att få en inblick i 

verksamheten och få mer information om dem som arbetar där. Bemanningsföretaget var inte 

ute hos det femte kundföretaget, organisationen på Växjö universitet, då de har ett samarbete 

sedan tidigare och bemanningsföretaget redan hade den information de behövde. Under 

besöken hos kundföretagen upprättades kravprofiler för att bemanningsföretaget skulle veta 

vad kundföretagen är i behov av. Tre av företagen har utgått från specifika kravprofiler när de 

har sökt sina inhyrda arbetstagare och dessa har utarbetats i samarbete med 

bemanningsföretaget. Två företag utgår inte från en specifik kravprofil när de ska hyra in 

personal utan litar på att bemanningsföretaget känner företagen tillräckligt för att ändå kunna 

matcha. Intervjupersonen på transportföretaget anser att det viktiga är att den nya 

arbetstagaren passar in med de övriga medarbetarna och att denne kan samarbeta: 

 
Kemin i gruppen måste stämma överens och här känner jag att Anna vet vilken 

typ av människor som finns på den avdelningen. Det är inte så intressant vilken 

bakgrund han eller hon har eller om de har datakunskap för det har de flesta. 

Det är en stor merit om man har varit ute i arbetslivet tidigare än att bara ha 

pluggat.82  

 

                                                 
80 Intervju med representant för industriföretag inom elektronik 2005-12-15 
81 Intervju med avdelningschef på IT-företag 2005-12-13 
82 Intervju med representant för transportföretag 2005-12-13 
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Bemanningsföretaget vet vad företaget efterfrågar eftersom de söker liknande personer varje 

gång. Ytterligare ett företag nämner att de efterfrågar samma kategori av arbetstagare till varje 

uppdrag. 

 

Efter att en kravprofil utformats väljer bemanningsföretaget ut ett antal kandidater som de har 

en intervju med. Den första intervjun utförs alltid av bemanningsföretaget och därefter har 

kundföretagen möjlighet att själva göra intervjuer med kandidaterna. Två av 

intervjupersonerna är med på intervjuer innan de hyr in en arbetstagare. Respondenten på 

organisationen på Växjö universitet berättar att bemanningsföretaget valde ut en person som 

vederbörande fick träffa och ha en kort intervju med. Intervjupersonen anser att det är viktigt 

att träffa den person som valts ut innan denne anställs. Respondenten på IT-företaget är 

mycket noga med att träffa och intervjua de personer som bemanningsföretaget valt ut. 

Bemanningsföretaget gör alltid en, ibland två intervjuer med kandidaterna och därefter träffar 

vår intervjuperson dem. Tre av kundföretagen genomför inga egna intervjuer med 

kandidaterna utan de anser att bemanningsföretaget kan hitta en lämplig kandidat utan deras 

involvering, de har förtroende för bemanningsföretagets arbete. Istället för intervju har de en 

introduktion med den utvalda arbetstagaren. Industriföretaget inom pappersindustrin får 

exemplifiera detta:  
 

Denna person visade sig vara perfekt för att vi tycker att de är tillräckligt 

testade och klara för att kunna hyras ut till företag och det är därför vi 

använder oss av inhyrning men sen vill man ju också själv prata med personen 

och känna lite på dem och om de tycker ungefär som vi hur det här projektet 

ska funka och lite så, det kan ju vara att man inte tycker om någon, det kan ju 

vara så.83

 

Alla intervjuade är nöjda med hur bemanningsföretaget har matchat och lyckats hitta 

arbetstagare som motsvarar deras krav och kravprofil. Dock har ett företag varit med om en 

matchning som bemanningsföretaget gjort som inte passade företaget: 

 
 

 

 

                                                 
83Intervju med representant för industriföretag inom pappersindustri 2005-12-12  
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Detta var en bom och det tog en och en halv timme av min dyrbara tid till 

ingenting. Men annars har det fungerat mycket bra. De kan alltid bli bättre på 

något för de kan bli mer pålästa om företaget. Det är vettigt om den personen 

på MaxKompetens som har hand om kravprofilen besöker oss så han eller hon 

vet hur vi jobbar, detta är superviktigt för alla arbetsgivare.84

 

Företaget valde att fortsätta anlita bemanningsföretaget tack vare att de tidigare gjort så 

många lyckade matchningar och de ville inte behöva bygga upp en ny relation med ett annat 

företag.  

6.2.4 Relationen till bemanningsföretaget 

Under detta tema får respondenterna berätta om hur de tycker att relationen till 

bemanningsföretaget är och hur de tycker att relationen bör vara för att uppnå ett maximalt 

resultat. Alla kundföretag anser att de har en fungerande relation till MaxKompetens. De 

tycker att bemanningsföretaget är aktivt och duktigt på att höra av sig även efter utförd 

matchning för att kolla så att allt är bra med både arbetstagaren och kundföretag, att följa upp 

hur det går, vilket är viktigt för att relationen ska bibehållas. Tre av intervjupersonerna på 

kundföretagen betonar även att för att relationen ska utvecklas är det viktigt att kunna vara 

öppen mot bemanningsföretaget och att även bemanningsföretaget kan vara det mot dem: 

 
Jag tycker att man ska vara rak och tydlig och säga precis vad man tycker och 

tänker och då menar jag både positiv och negativ kritik.85

 

Två av intervjupersonerna på kundföretagen anser också att bemanningsföretaget är lyhörda 

och lyssnar på vad kundföretaget vill och vilka önskemål de har och de anser att det är viktigt 

för en fungerande relation. Alla intervjupersoner betonar också att relationen mellan 

bemanningsföretag och kundföretag blir bättre ju längre tid de samarbetar, resultaten av 

matchningarna blir bättre om företagen känner varandra väl.  

 

                                                 
84 Då intervjupersonen ansåg att detta var ett känsligt område har vi valt att inte ange intervjuperson och företag. 
85 Intervju med representant för transportföretag 2005-12-13  
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7. ANALYS 

I det följande presenteras en analys där vi tillämpar teorierna och tidigare forskning på de 

resultat vi fått fram i undersökningen. 

7.1 Kategorin studenter/akademiker 

Chris Tilly och Charles Tilly nämner att det finns tre motiv för arbete och dessa är, som vi 

nämnt tidigare, kompensation, tvång och engagemang.86 Både bemanningsföretaget och flera 

av kundföretagen i denna studie anser att fördelarna med att arbeta med kategorin 

studenter/akademiker är att de är flexibla, ambitiösa och ”arbetshungriga”. Kategorin verkar 

ha framförallt två motiv för arbete. Dels kompensation, ett behov av pengar, en extra inkomst 

för dem som är uthyrda under studietiden och lön till akademiker som hyrs ut efter 

studietiden. Dels ett engagemang, de engagerar sig och är ambitiösa i arbetssituationen, de vill 

komma ut i arbetslivet och få in en fot på en arbetsplats. Studenter vill ha arbetslivserfarenhet 

redan under studietiden och detta kan de, enligt våra intervjupersoner, ha nytta av efter 

studietiden. Begreppet tvång kan inte relateras till studenterna/akademikerna och deras motiv 

för arbete. 

 

I denna studie arbetar studenterna ofta deltid, några timmar i veckan exempelvis, och denna 

arbetssituation tyder på att studenter kan anpassa sig till de krav som företagen ställer på hur 

de ska arbeta. Intervjupersonen på bemanningsföretaget påpekar att attityder är en viktig 

aspekt i matchningen, att kandidaten även kan anpassa sig till arbeten som inte har anknytning 

till deras utbildning, som denne kan ses som överkvalificerad till. Inställningen till arbete och 

viljan att anpassa sig till olika sorters arbeten är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid 

matchning, enligt respondenten på bemanningsföretaget. Genom att studenterna, enligt 

intervjupersonerna på kundföretagen, tycker att det är positivt att få arbetslivserfarenhet och 

en extra inkomst anpassar sig också många till den situation som råder. Detta styrks av 

Walters studie där kandidaternas matchningsbarhet, viljan till att anpassa sig till olika 

situationer, var en viktig faktor som kunde avgöra om kandidaten fick arbete hos 

bemanningsföretaget eller inte.87

 

                                                 
86 Tilly, C., Tilly, C. (1998) s. 74 
87 Walter, L. (2005) s. 159f. 
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Enligt Tillys och Tillys teori om matchning är nätverk en viktig faktor, den mesta 

matchningen sker genom personliga kontakter och informella institutioner.88 I denna studie 

visar resultatet från några intervjuer med kundföretagen att studenterna som arbetar hos dem 

har en fördel av att ha arbetat hos dem under studietiden. I och med att de lärt känna företaget 

och företaget lärt känna arbetstagaren kan de lättare få arbete där efter studietiden. Detta tyder 

på att etablerade kontakter kan ha betydelse inför anställning, det kan vara lättare att anställa 

en person som företaget redan känner. 

 

Även ”tröghet” är en faktor som har betydelse i denna studie, två företag nämner att de söker 

samma kategori av arbetstagare vid varje anställning. Detta innebär att arbetstagarna 

reproduceras, blir lika de som hade arbetet tidigare.89

7.2 Skapandet av en fungerande relation 

Lindelöw Danielsson påpekar i sin modell om rekrytering att det är viktigt att inte bara förstå 

människan utan även ha en förståelse för de krav som arbetet ställer och ha en insikt i den 

företagskultur som råder på företaget eller organisationen.90 Detta kan kopplas till våra 

resultat då vår intervjuperson på bemanningsföretaget anser att för att få en fungerande 

relation är det viktigt att redan från första början försöka lära känna företaget och skapa en 

kontakt med det. Det är viktigt att arbetstagaren passar in i organisationen, denne ska inte 

enbart ha de teoretiska kvalifikationer som krävs för arbetet. Kundföretagen nämner också att 

det är av stor betydelse att bemanningsföretaget är ute hos kundföretaget och skaffar sig 

kunskap om företaget. Även Walter påpekar vikten av att kontakta och besöka företaget för att 

få veta så mycket som möjligt om det. Han anser att detta underlättar matchningen för bägge 

parter.91 Han menar även att det är viktigt att det upprättas en kravspecifikation som utarbetas 

av bemanningsföretaget tillsammans med kundföretaget då denna är av betydelse för att 

bemanningsföretaget framgångsrikt ska kunna matcha en lämplig arbetstagare till 

uppdraget.92 Detta nämner även bemanningsföretaget i denna undersökning, de utformar 

tillsammans med kundföretaget en kravprofil så att de ska veta exakt vad som önskas och 

krävs av kunden för att denne och arbetstagaren ska bli tillfredsställda med resultatet. Även 

Lindelöw Danielsson berör detta, att kravprofilen är viktig att upprätta.93 Kundföretagen i 

                                                 
88 Tilly, C., Tilly C. (1998) s.190ff. 
89 Ibid. s. 195 
90 Lindelöw Danielsson, M. (2003) s. 58ff. 
91 Walter, L. (2005) s. 116ff. 
92 Ibid. s. 161f. 
93 Lindelöw Danielsson (2003) s. 42 
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denna undersökning har olika tillvägagångssätt när det gäller att upprätta en kravprofil. Vissa 

utformar en specifik kravprofil tillsammans med bemanningsföretaget men vissa av företagen 

har inte gjort det då de anser att bemanningsföretaget har tillräcklig kunskap om företaget 

ändå och kan hitta en lämplig arbetstagare. 

 

Enligt Chris Tilly och Charles Tilly är den första viktiga punkten när en matchning ska ske 

den sökandes kvalifikationer, att personen har rätt utbildning och erfarenhet för arbetet. Vad 

som är rätt kvalifikation beror på vad arbetet innebär.94 Detta nämner även vår intervjuperson 

på bemanningsföretaget som säger att kvalifikationer och tidigare erfarenheter är det första de 

undersöker när de ska göra ett urval. Författarna Tilly och Tilly menar vidare att de ”mjuka 

kvalifikationerna” också är viktiga kvalifikationer och utgör en viktig del i sökprocessen. 

Därför ses intervjun med de sökande till ett arbete som ett viktigt instrument för att kunna 

bedöma dem.95 Även detta bekräftas av den personalansvariga som anser att det är viktigt att 

arbetstagaren passar in på företaget och där är egenskaperna viktiga. För att kunna veta vilka 

egenskaper en person har är intervjun betydelsefull då den kan ge en bild av personen. 

Bemanningsföretaget väljer alltid ut ett antal kandidater som har rätt kvalifikationer till en 

intervju för att se om de har de personliga egenskaper som företaget efterfrågar. Dessa 

intervjuer är ett redskap för bemanningsföretaget för att kunna göra en god matchning. 

Lindelöw Danielsson menar, även hon, i sin teori att intervjun är ett viktigt instrument för att 

få ut så mycket information som möjligt om kandidaterna för att kunna matcha kravprofilen.96 

Vissa av kundföretagen i denna studie vill vara delaktiga i arbetet med intervjuer och gör 

alltid själva intervjuer med kandidaterna innan de anställs. De övriga kundföretagen anser att 

bemanningsföretaget själva kan välja en lämplig kandidat utan att de också intervjuar dem. 

Dessa företag anser att kandidaterna är tillräckligt testade av bemanningsföretaget så de 

behöver inte själva lägga ner någon tid på att testa dem. De litar på att bemanningsföretaget 

kan avgöra det och det är därför de anlitar dem.   

7.3 En fungerande relation och betydelsen av lojalitet  

Även om kundföretagen kan vara missnöjda med en matchning som bemanningsföretaget 

gjort eller få erbjudanden från andra bemanningsföretag kan de välja att stanna kvar hos dem 

ändå. Detta kan förklaras av Hirschmans teori om lojalitet. Även om en kund är missnöjd med 

företagets prestationer så kan de välja att säga vad de tycker och försöka förbättra situationen, 
                                                 
94 Tilly, C., Tilly, C. (1998) s. 184f. 
95 Ibid. s. 187 
96 Lindelöw Danielsson (2003) s. 80 
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alltså använda sig av protest istället för sorti. Detta tyder på en lojalitet mellan företagen, att 

de väljer att stanna kvar och förändra situationen istället för att avsluta samarbetet. Hirschman 

menar att kunderna kan tycka att sorti känns tryggare vid missnöje men om det finns lojalitet 

mellan företagen kan de välja att chansa och försöka påverka situationen. Om kunderna får ett 

inflytande över organisationen bildas en lojalitet som gör att de inte lämnar företaget. Han 

menar även att de kunder som samarbetat länge med företaget har en tendens att vid missnöje 

ändå stanna kvar i förväntan att situationen kommer att förbättras.97 Detta tyder alltså på en 

lojalitet som bildas när företagen arbetat ihop under en längre period och skapat en 

fungerande relation till varandra. Undersökningens resultat visar på att detta kan stämma, ett 

kundföretag berättar att en matchning inte uppfyllde deras krav men de har ändå valt att 

stanna då så många matchningar tidigare lyckats och det är tidskrävande att byta och bygga 

upp en relation till ett nytt bemanningsföretag. Detta exempel tyder på en lojalitet mellan 

företagen, att istället för att lämna bemanningsföretaget och anlita ett nytt valde de att uttrycka 

sitt missnöje och hoppas på en förbättring. Att kundföretag väljer att stanna kvar hos företaget 

kan även bero på den garanti bemanningsföretaget har. Detta kan tolkas som att företaget inte 

helt kan lita på att kundernas lojalitet räcker för att få dem att stanna vid en mindre 

framgångsrik matchning.  

 

Även om det finns andra bemanningsföretag att välja mellan, konkurrensen ökar i och med att 

fler bemanningsföretag börjar arbeta med inriktning på studenter, har flera av kundföretagen i 

denna studie valt att fortsätta samarbeta med det undersökta bemanningsföretaget. Detta tyder 

också på att det finns en lojalitet mellan företagen. Kundföretagen uttrycker också, som vi 

nämnt tidigare, att det är viktigt att de kan vara öppna mot bemanningsföretaget och kunna 

säga vad de tycker om deras arbete. Det är då av betydelse att bemanningsföretaget är lyhörda 

för kundföretagens önskemål, att kunderna känner att de kan ha ett inflytande över relationen, 

vilket leder till att lojalitet skapas och detta kan kopplas till Hirschmans teori.  

 

                                                 
97 Hirschman, A. (1972) s. 78f. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras en diskussion som vi baserar på de resultat vi fått genom våra 

intervjuer, de teorier vi använt oss av och det resonemang vi förde i föregående avsnitt, 

analysen. 

 

Kategorin studenter är en grupp som både bemanningsföretaget och kundföretagen i denna 

studie anser vara attraktiva på arbetsmarknaden. Flera av kundföretagen i studien anser att 

studenter har lätt för att anpassa sig och är flexibla då de accepterar olika anställningsformer. 

De kan bli inkallade med kort varsel och kan arbeta under obekväma arbetstider som till 

exempel helger och kvällar. Detta kan liknas vid Walters studie där det var viktigt att 

kandidaterna var matchningsbara. Intervjupersonen på bemanningsföretaget tycker att det är 

viktigt att de uthyrda kan anpassa sig även till arbeten som inte har anknytning till deras 

utbildning, som de kan vara överkvalificerade för. Det är, enligt den personalansvariga, av 

betydelse att ha en bra inställning och attityd även till arbeten som inte motsvarar de uthyrdas 

förväntningar och utbildning. Detta menar vi är en intressant aspekt, att situationen för 

studenter är sådan att de väljer att ta arbeten som de kan ses som överkvalificerade för. 

Anledningarna till detta är säkerligen flera men förmodligen är engagemang för arbete ett av 

dem, många studenter tycker det är positivt att få arbetslivserfarenhet och möjlighet att få in 

foten i ett företag och ger därmed ett ambitiöst intryck. Med ganska stor sannolikhet är dock 

den största anledningen kompensationen, vi anser att studenternas ekonomiska situation gör 

att de är mer beroende av att få en extra inkomst och därför kan känna att de måste arbeta trots 

att de kanske är överkvalificerade för arbetet. Detta tycker vi kan vara negativt då 

studenternas kompetens inte utnyttjas. Intervjupersonen på bemanningsföretaget påpekar att 

studenten inte bör ha en överlägsen attityd på grund av att denne kan ha mer utbildning än de 

övriga på arbetsplatsen och att inte se ner på människor som inte har en akademisk utbildning. 

Vi menar att om kundföretaget märker att den inhyrda arbetstagaren har en överlägsen attityd 

mot den övriga personalen kan det påverka relationen negativt. Vi tycker att 

bemanningsföretagets idé om att arbeta med studenter och akademiker verkar tilltala 

kundföretagen då bemanningsföretaget, tack vare det, kan skapa lösningar som passar 

företagen. Studenterna/akademikerna ges en möjlighet att komma ut i arbetslivet vilket är 

positivt för dem. Denna affärsidé menar vi fungerar för alla tre parter, bemanningsföretaget, 

kundföretagen och studenterna/akademikerna. Idén börjar bli mer vanlig även hos andra 
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bemanningsföretag, det blir allt fler som väljer att till viss del arbeta med inriktning mot 

studenter vilket tyder på att affärsidén fungerar och är efterfrågad.  

 

När det gäller relationen mellan bemanningsföretag och kundföretag har vi förstått att det är 

många aspekter som har betydelse. Bemanningsföretaget verkar vara medvetna om vikten av 

att bygga upp en fungerande relation redan från början genom att besöka kundföretaget och 

bilda sig en uppfattning om uppdraget och om organisationen. Detta bekräftas också av 

kundföretagen som säger att det är viktigt att bemanningsföretaget lär känna organisationen 

från början för att få kunskap om den. Både Lindelöw Danielsson och Walter påpekar detta. 

Vi tror att det skapas en större förståelse för uppdraget om det finns en personlig kontakt 

mellan företagen och om det upprättas en tydlig kravprofil. Vi håller med Lindelöw 

Danielsson och Walter om att det är viktigt att upprätta någon sorts kravprofil för att kunna 

matcha en lämplig arbetstagare till ett uppdrag. De kundföretag i vår undersökning som inte 

utformade en specifik kravprofil anser vi har ett förtroende för bemanningsföretaget.  

  

Liksom Chris Tilly och Charles Tilly samt Lindelöw Danielsson anser vi att intervjun med 

kandidaterna är ett viktigt instrument för att få ut så mycket information som möjligt om dem 

och för att utifrån kravprofilen kunna se vem som är lämplig till arbetet. Kundföretagen i 

denna undersökning är delaktiga i olika grad under intervjufasen. De som valt att inte utföra 

egna intervjuer med kandidaterna anser vi har ett stort förtroende för bemanningsföretaget och 

deras beslut. Deras val att inte medverka kan också förklaras av att de själva inte vill lägga ner 

tid på att göra intervjuer, det är därför de anlitar bemanningsföretag. Vi tror också att garantin 

som innebär att arbetstagaren byts ut vid missnöje kan vara ett skäl till att inte medverka 

under intervjuerna. Kundföretagen kan tycka att det är enklare att bara byta en arbetstagare 

om denne inte skulle passa in. En matchning som inte uppfyller kundföretagens krav behöver 

inte alltid, anser vi, ligga på bemanningsföretagets ansvar utan kan också beror på att 

kundföretaget inte varit tydlig angående sina behov och önskemål. Något som vi reflekterat 

över är hur mycket engagemang bemanningsföretaget lägger ner på att lära känna 

kundföretaget, alltifrån besök på företaget, utformande av kravprofil, till arbetet med att finna 

en person som matchar kraven. Vi trodde innan denna studie att det var mindre kontakt 

mellan bemanningsföretag och kundföretag än vad det visade sig men med mer kunskap om 

vad som krävs för att kunna anställa personer åt ett annat företag förstår vi vikten av att skaffa 

sig kunskap och bygga upp ett förhållande till kundföretaget. Detta, anser vi, är en 
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nödvändighet för att kundföretagen ska känna ett förtroende för bemanningsföretaget och för 

att en fungerande relation ska uppstå.  

 

Bemanningsföretaget är noga med att kontinuerligt följa upp resultatet av sin matchning 

genom att höra av sig till kundföretagen. Kundföretagen tycker också att det är viktigt att 

bemanningsföretaget håller kontakten för att det ska bli en långvarig relation. Som vi ser det 

är uppföljningarna till stor fördel för bemanningsföretagens fortsatta förbindelse med 

kundföretagen. Den kontinuerliga uppföljningen av utförd rekrytering är viktig för att 

kunderna vid behov ska återkomma för ett fortsatt samarbete. Det är förmodligen mer 

angeläget för bemanningsföretaget att bibehålla en kontakt med kunden eftersom ett företag i 

praktiken kan välja mellan flera bemanningsföretag som kan ta sig an uppdraget. Detta 

innebär alltså att om uppföljningen inte utförs kan det finnas en risk för att kunden väljer att 

byta företag. Om en fungerande relation upprätthålls mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget så minskar kundens vilja till att byta bemanningsföretag. Vi tycker att det 

undersökta bemanningsföretaget verkar avsätta mycket tid till att hålla kontakt med sina 

kunder, de verkar vara måna om att behålla dem. Detta tror vi är en anledning till att 

kundföretagen väljer att fortsätta samarbeta med bemanningsföretaget. Liksom kundföretagen 

menar vi att det i en fungerande relation måste ges möjlighet till att kunna ge både positiv och 

negativ kritik för att samarbetet ska utvecklas. Om detta inte sker förlorar båda parter 

förmodligen på det genom att bemanningsföretaget inte vet vad de ska förbättra till nästa gång 

vilket leder till att matchningen inte utvecklas.  

 

Hirschmans begrepp om lojalitet ger ett intressant perspektiv på relationen mellan 

bemanningsföretag och kundföretag, att lojalitet kan göra så att kunder stannar kvar hos 

organisationen även om de är missnöjda eller det finns andra alternativ att välja mellan. Detta 

bekräftas av ett av kundföretagen, vilket vi nämnt tidigare. Deras beslut att fortsätta 

samarbetet kan tyda på en lojalitet som kundföretaget känner med bemanningsföretaget, de 

valde att stanna kvar trots att de kunde ha bytt bemanningsföretag och börjat om. Vi anser 

dock att det är en tidskrävande process att bygga upp en ny relation med ett nytt 

bemanningsföretag så det kan också vara en anledning till att fortsätta samarbetet. Men om 

det inte finns någon lojalitet mellan företagen tror vi ändå att sannolikheten är större att de 

byter bemanningsföretag. Det finns ju även den garantin som säger att kunderna har möjlighet 

att byta arbetstagare om de inte är nöjda. Detta innebär att det kan finnas fler anledningar än 

enbart lojalitet som gör att kunder fortsätter samarbetet. Vi anser att ur företagets synvinkel är 
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lojalitet från kunder en viktig del av verksamheten, genom lojalitet minskar risken för 

företaget att en kund lämnar dem och ju större lojalitet kunderna känner desto fler chanser får 

företaget. Vi anser att en fungerande relation mellan företagen är betydelsefull då den kan 

avgöra om lojalitet ska uppstå och lojalitet är en viktig faktor i hur långvarigt samarbetet 

mellan företagen blir. En fungerande relation och lojalitet anser vi därför hänger samman. Då 

det börjar bli mer vanligt med bemanningsföretag som delvis arbetar med kategorin studenter 

innebär detta en hårdnande konkurrens för bemanningsföretaget i denna studie. Detta leder till 

att relationen till kundföretagen och att kunderna känner lojalitet med bemanningsföretaget 

blir allt viktigare för ett långvarigt samarbete. 
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9. SLUTSAMMANFATTNING 

Vi har i denna undersökning haft för avsikt att studera ett bemanningsföretags relation till sina 

kundföretag, hur en fungerande relation skapas, vilken betydelse den har för att uppnå 

matchning och hur denna relation bibehålls. Då det studerade bemanningsföretaget är 

inriktade på studenter/akademiker har vi även undersökt hur det kommer sig att kundföretag 

väljer att arbeta med denna kategori och vilka fördelar de ser med det.  

 

Vi kommer fram till att kundföretagen ser flera fördelar med att arbeta med kategorin 

studenter/akademiker. Kategorin ses som kompetenta, flexibla, ambitiösa och 

”arbetshungriga” och detta tilltalar bemanningsföretagets kunder då de inte alltid är i behov av 

heltidstjänster utan efterfrågar arbetstagare som kan anpassa sig till det behov företagen har. 

Den anpassningsbarhet och den kompetens som kategorin erbjuder kan i längden leda till 

nöjda kunder och en fungerande och långvarig relation. Detta har vi relaterat både till Tillys 

och Tillys teori om motiv för arbete och även till Walters begrepp matchningsbarhet. 

  

För att som mellanhand kunna rekrytera en arbetstagare till en organisation som inte är deras 

egen måste det skapas en fungerande relation mellan bemanningsföretag och kundföretag. För 

att kunna skapa denna relation krävs det att bemanningsföretaget avsätter mycket tid till att få 

kunskap om kundföretaget och vad de efterfrågar. Det är även av betydelse att 

bemanningsföretaget utformar en korrekt kravprofil för att kunna finna en kandidat som 

matchar kundföretagets krav. Något vi också kommit fram till är att kundföretagen anser att 

det är positivt och viktigt för relationen att bemanningsföretaget kontinuerligt hör av sig efter 

att matchningsprocessen är avslutad för att följa upp hur det går. Vi har dragit slutsatsen att 

alla dessa delar är nödvändiga för att skapa och bibehålla ett fungerande förhållande. Detta 

har vi kopplat till Chris Tillys och Charles Tillys teori om matchning och anställning, Walters 

resultat från sin undersökning och även till Lindelöw Danielssons modell om 

rekryteringsprocessen. Relationen är av stor betydelse för att kunna uppnå en matchning och 

därmed nöjda kunder. Om relationen inte fungerar och bemanningsföretaget har dålig 

kunskap om kundföretaget innebär det svårigheter att uppnå en matchning som är 

tillfredsställande för alla parter. Matchningen påverkar i sin tur även relationen, motsvarar 

inte matchningen förväntningarna blir också relationen sämre. Finns en fungerande relation 

skapas också lojalitet mellan företagen och denna lojalitet leder till ett långvarigt samarbete 

vilket kan relateras till Hirschmans teori. 
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I en fortsatt studie inom detta område skulle vi vilja undersöka relationen mellan 

bemanningsföretag och den tredje parten, arbetstagarna. Det vore intressant att få kunskap 

även om det förhållandet då vi förmodar att en fungerande relation till arbetstagarna också är 

av stor betydelse för att uppnå matchning, minst lika viktig som en fungerande relation till 

sina kundföretag. Denna studie skulle leda till att vi får en inblick i förhållandet mellan alla tre 

parter. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Intervjuguide MaxKompetens 
 
Intervju med kundansvarig 
 
 Företagets bakgrund 

• Antal anställda? 
• Hur marknadsför ni företaget? 
• Hur fungerar anställningen för de uthyrda arbetstagarna? 
• Uthyrning och/eller rekrytering? 

 
 
Intervju med personalansvarig 
 
Kategorin studenter/akademiker 

• Varför studenter/akademiker? 
• Fördelar med detta angreppssätt? 

 
Matchningsprocessen 

• Hur går det till efter att ni fått en förfrågan från kunderna? 
• Hur får ni kunskap om företaget? 
• Hur upprättar ni en kravprofil? 
• Hur väljer ni ut kandidater till intervju? 
• Intervjufasen – hur går den till? 
• Vad sker efter intervjuerna?  
• Hur tar ni det slutgiltiga beslutet? 

 
Allmänt om matchning 

• Hur gör ni för att lyckas med matchning? 
• Vad är svårigheterna med matchning? 
• Vilken relation har ni till kundföretagen? 
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Bilaga 2: Intervjuguide kundföretag 
 
Företagets bakgrund 

• Vilken verksamhet har ni? 
• Antal anställda? 
• Intervjupersonens tjänst? 

 
Anledningar till att anlita bemanningsföretag 

• Hur kommer det sig att ni anlitar bemanningsföretag? 
• Hur kommer det sig att ni anlitat ett bemanningsföretag som är inriktade på 

studenter/akademiker? 
• Hur länge har ni anlitat bemanningsföretag? 

 
Specifika tjänster 

• Har ni några speciella tjänster där ni brukar använda inhyrda arbetstagare? Brukar ni 
söka samma kategori arbetstagare? 

• Hur länge brukar medarbetarna hyras? Finns det tillfälle till anställning efteråt? 
• Anlitar ni Maxstudenter eller Maxkonsulter? 

 
Kravprofil 

• Hur går bemanningsföretaget tillväga för att få kunskap om er organisation? 
• Utformar ni en specifik kravprofil på den person ni söker? 
• Hur tycker ni att MaxKompetens hittills har matchat er kravprofil? 

 
Intervju 

• Brukar ni vara med på någon intervju? 
 
För- och nackdelar med att anlita en mellanhand som hanterar rekryteringsprocessen 

• Hur är det att ha en mellanhand som sköter rekryteringsprocessen för inhyrning av 
arbetstagare? 

    
Relation till bemanningsföretaget 

• Vilken relation har ni till bemanningsföretaget? 
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