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1 Inledning 

Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Selekta Henkilöstöpalvelut, för att undersöka vilka de 

viktigaste orsakerna är till att företagen använder sig av bemanningsföretag. Syftet är även att 

förstå rekryteringsprocessen ur ett företags synvinkel, och undersöka vad de behöver mest 

hjälp med. Målet är att uppdragsgivaren med detta lärdomsprov bättre kan betjäna sina kunder 

och förstå deras behov. I lärdomsprovet intervjuas personer från tre olika företag som alla 

använder olika slags rekryteringstjänster. 

Bemanningsbranschen har under de senaste åren vuxit kraftigt och börjar bli en 

anmärkningsvärd sysselsättare i Finland. Företagen har börjat inse att det är människorna som 

utför arbetet, inte enbart maskinerna, och man lägger stor vikt på personalen idag. Företagen 

respekterar sin personal och vill anställa och behålla de bästa. Rekrytering har kommit att bli 

personalavdelningens viktigaste uppgift. En lyckad rekrytering kan medföra viktiga resurser 

och stora vinster åt företaget, medan en misslyckad rekrytering kan bli mycket dyrt för 

företaget. 

Ett nytt sätt att arbeta är personaluthyrning. Då är personen anställd hos bemanningsföretaget, 

men jobbet utförs hos kundföretaget. Personaluthyrning har medfört att arbetskraft kan hyras 

in för just den tid som det behövs, till exempel vid olika säsonger, utan att man behöver 

fastanställa personen, och då undviker man också uppsägningar och permatteringar. Till en 

uthyrd person erbjuder hyrarbete extra inkomster, mångsidig arbetserfarenhet och en 

möjlighet att arbete då man har möjlighet, till exempel enligt studierna. 

Undersökningen genomfördes under november 2008. Lärdomsprovet och resultatet av 

undersökningen är viktigt och ges stor vikt hos Selekta Henkilöstöpalvelut, för det har inte 

tidigare gjorts undersökningar där, och med hjälp av detta kan man bättre förstå kunderna och 

erbjuda bättre service. 

1.1 Problemdiskussion 

Huvudproblemet i lärdomsprovet är att undersöka vad de viktigaste orsakerna är till att 

bemanningsföretag används, och detta har delats in i mindre delproblem: 

• Varför har företagen valt att använda bemanningsföretag, istället för att rekrytera 

själv? 

• Lönar det sig för företagen att använda bemanningsföretag? 

• Vad har företagen haft mest problem med när de rekryterar själv? 
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• Hur mycket lider andra arbeten under den tiden när företagen rekryterar själv? 

• Vad kan Selekta Henkilöstöpalvelut göra bättre för sina kunder? 

 
I lärdomsprovet intervjuas personer från tre olika företag, If Skadeförsäkringsbolag, Suomi-

Soffa och K-Market Puistola, som alla använder olika slags tjänster gällande rekrytering. If 

rekryterar personal direkt till företaget, Selekta hjälper dem bara att hitta de bästa personerna, 

Suomi-Soffa använder långvarig personaluthyrning och K-Market kortvarig, en eller några 

dagar varande personalinhyrning. Alla andra än K-Market är kunder till Selekta 

Henkilöstöpalvelut, men K-Market har tagits med ändå av Selektas önskemål att få en helhets 

bild av alla rekryteringsformer.  

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med detta lärdomsprov är att undersöka varför företagen använder bemanningsföretag 

och om det är lönsamt för företagen att rekrytera personal själv, eller lönar det sig att använda 

sig av bemanningsföretag. Lärdomsprovet görs som uppdrag för Selekta Henkilöstöpalvelut 

för att hjälpa de att förstå de grundläggande behoven till att bemmaningsföretag används, och 

med hjälp av det erbjuda bättre service åt sina nuvarande och kanske framtida kunder. Syftet 

är också att kunna förklara rekryteringsprocessen ur ett företags synvinkel, deras behov av 

rekryteringstjänster och hur nöjda de varit med Selekta. Undersökningen ges stor vikt hos 

Selekta eftersom det inte har gjorts någon typ av undersökning där, och detta lärdomsprov 

hjälper de att förstå behoven av rekryteringstjänster och rekryteringsprocessen ur företagens 

synvinkel.  

I lärdomsprovet behandlas inte lönsamhet i form av pengar. Lönsamheten begränsas till tiden 

som förmännen sparar när de använder sig av bemanningsföretag. Detta på grund av att 

exakta siffror av vad rekrytering kostar för de olika företagen kommer inte att fås. I teoridelen 

behandlas inte personalpolitik, -administration och – funktioner. Teorin är avgränsad till 

personalens betydelse i företagen, rekrytering och personaluthyrning. Detta på grund av att 

enligt skribenten var de saker de viktigaste och som stöder undersökningen.  
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1.3 Metod 

Undersökningen görs kvalitativt, dvs. med intervjuer. I lärdomsprovet intervjuas If:s 

personalchef Teija Rantanen, Suomi-Soffas lagerchef Jouko Andersson och K-Market 

Puistolas butikschef Niko Grönberg för att få en bild av deras arbete och hur de upplever 

rekryteringsprocessen, både när de rekryterar själv och när de använder sig av Selekta 

Henkilöstöpalvelut eller annat bemanningsföretag. Till slut jämförs svaren med Selektas 

rekryteringsprocess för att få reda på vad man skulle kunna göra bättre och effektivare. 

I lärdomsprovet intervjuas även Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretagens (senare FAU) 

Vd Merru Tuliara, för att få en bättre bild av branschen och vad förbundet gör. I 

lärdomsprovet används även Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretagens undersökning 

om varför bemanningsföretag används. 

1.4 Arbetets uppläggning 

I kontexten presenteras bemanningsbranschen och dess historia. Syftet med detta är att hjälpa 

läsaren att förstå hur stor bemanningsbranschen har blivit under kort tid. Centrala källor till 

detta är intervjun med Merru Tuliara och olika böcker om bemanningsbranschen. I kontexten 

presenteras även uppdragsgivaren Selekta Henkilöstöpalvelut. 

I teoridelen presenteras personalens roll i dagens företag. Teoridelen består av personalens 

betydelse för företagen idag, teori om rekrytering och rekryteringsprocessen, 

personaluthyrning och efterfrågan och utbud av arbetskraft nu och i framtiden. Centrala källor 

till dessa är olika böcker om företagens personalpolitik och rekrytering. Aktuell information 

om arbetsmarknaden samt utbud och efterfrågan av arbetskraft fås från Internet. 

Undersökningsdelen börjas med metoddiskussion, samt analysering av undersökningens 

reliabilitet och validitet. I undersökningsdelen presenteras även tidigare forskning om ämnet. 

Efter detta presenteras resultaten från intervjuerna med företagens respektive Selektas 

representanter. Till slut analyseras svaren av undersökningen och förbättringsförslag ges.  
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1.5 Definitioner 

Bemanningsföretagen erbjuder oftast två slags tjänster till sina kunder, rekrytering och 

personaluthyrning. Skillnaden mellan rekrytering och personaluthyrning är att när det är fråga 

om personaluthyrning fungerar bemanningsföretaget som personens arbetsgivare. De svarar 

för förskottsinnehållningen, pensions- och socialavgifter, samt andra kostnader för 

arbetsgivaren, men jobbet utförs hos kundföretaget och arbetsledningen och förmännen 

kommer därifrån. När vi pratar om rekrytering så anställer kundföretaget personen själv, 

bemanningsföretaget gör bara det största arbetet. De skriver platsannonsen, läser igenom 

ansökningarna, intervjuar och till sist presenterar 2-4 av de bästa till kundföretaget. 

Kundföretaget gör alltid det sista beslutet om vem de vill anställa. 
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2 Bemanningsbranschen 

Bemanningsbranschens kärnområden var i början att hjälpa till med rekrytering, uthyrning av 

arbetskraft och övertagande av arbetsuppgifter av företagen, så kallad outsourcing. I dag är 

bemanningsbranschen ett samlat begrepp för företag som sysslar med rekrytering, 

personaluthyrning, outsourcing, omställning, telemarketing, headhunting och 

redovisningsbyråverksamhet. (Granberg 2003, 350.) 

I Finland fungerar aktivt ungefär 350 bemanningsföretag, och omsättningen år 2007 var ca 

925 miljoner euro. Branschen kännetecknas av att det finns några få stora företag och ett stort 

antal småföretag. De stora företagen har många arbetsställen, i regel minst ett i varje stor och 

medelstor stad. De små har oftast endast ett arbetsställe, varifrån de flesta jobbar nationellt. 

De största bemanningsföretagen i Finland är Staffpoint, Manpower, Adecco, Eilakaisla, och 

Varamiespalvelu, och det är de som svarar för den högsta växten. (FAU 2008b, 1.) Adecco 

och Manpower är även världens två största bemanningsföretag.  

År 2007 sysselsatte branschen ungefär 100 000 personer, och förändrad till årsanställda 30 000 

personer. Under senare år har årsanställda vuxit kraftigare än totala antalet, och detta förklaras 

med att anställningarna numera är längre än förut. Ökning under år 2007 jämfört med år 2006 

var 22 %, och under år 2008 förväntas branschen växa med 10-15 %. Ökningen berättar att 

såväl arbetstagare som arbetsgivare är nöjda med tjänsten och arbetstillfällen som de fått. 

Undersökningen visade att 86 % av anställda skulle rekommendera bemanningsföretag som 

arbetsgivare (FAU 2008b.) Mest uthyrdes personal till hotell-, restaurang- och cateringarbeten 

(17 165 personer), till butiker och arbeten inom handel (8701), kontors- och administrativa 

arbeten (7014) och metallbranschen (7083). Bemanningsföretag rekryterade under år 2007 

8200 anställda till sina kunder. (HPL Jäsentutkimus 2008.)  
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Figur 1. Branscher med mest inhyrd personal år 2007 (HPL Jäsentutkimus 2008) 

Av hela arbetskraften sysselsätter bemanningsbranschen 1 %, vilket gör att 

bemanningsbranschen sysselsätter fler personer än t.ex. försäkringsbranschen (FAU 2008a). 

Detta är ändå under medeltalet när man tittar på andra EU-länder, där branschen sysselsätter 

2,5 % av hela arbetskraften, i vissa länder även 5 %. (FAU 2008b, 1). Belgien, England, 

Frankrike och Holland har de största andelarna (Granberg 2003, 351). Det att verksamheten 

inte har den största omfattningen i Finland, antyder att det finns möjligheter till fortsatt 

expansion.  

Den genomsnittliga anställningstiden i ett bemanningsföretag är kortare än i andra branscher. I 

Finland är den ungefär 15 månader (HPL, Vuokratyöntekijätutkimus, 2008). Relativt många 

som lämnar bemanningsbranschen går till fasta anställningar. Det har visat sig att de som har 

börjat jobba i ett bemanningsföretag får lättare fastanställning än de som har fortsatt att vara 

arbetslösa och letar efter fast arbete. Det är också vanligt att de som har anställning i 

bemanningsföretag lättare får jobb än de som haft andra tillfälliga jobb. (Andersson, Wadensjö 

2004, 13.)  
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2.1 Bemanningsbranschens historia 

Uthyrning av personal började utvecklas i Finland under 1960-talet i varvindustrin, varifrån 

den expanderade under 1970-talet till tjänstemannasektorn. Behovet av personaluthyrning 

växte fram av den snabba utvecklingen i samhället, och konkurrensen på arbetsmarknaden. 

Den offentliga arbetsförmedlingen hade inte längre tillräckligt med resurser att förmedla 

personal till företagen, speciellt under rusningstider. Företagen ville inte anställa ny fast 

personal och började låna personer från andra företag. (Sädevirta, 2002, 9-11.) 

Under 1960- och 70-talet användes personaluthyrning omoraliskt, vilket återspeglas ännu idag. 

I arbetsförhållandena undvek man arbets-, social- och skattelagstiftningen och spekulerade 

med konkurser så att många förlorade sina löner. Konsekvenserna av detta var avtalet mellan 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation och Finlands Fackorganisation (Suomen 

Ammattijärjestö) om användning av yttre arbetskraft, som begränsade personalinhyrningen till 

tillfälligt behov av arbetskraft. Med detta var det meningen att skydda de fastanställda. 

Personalinhyrning var tillåtet när den fastanställdas kunskap och tid inte räckte till den 

särskilda uppgiften. Avtalet tvingade även företaget som hyrde in personal att följa branschens 

kollektivavtal och arbets- och sociallagstiftningen. (Sädevirta, 2002, 9-11.) 

Personaluthyrning kritiserades även under skiftet av 1970- och 80-talet. Då uppkom det nya 

problem, utöver de tidigare, som var att företagen använde inhyrd personal för att täcka 

fastanställda som strejkade och att det var svårt att få en fastanställning i användarföretaget. 

Detta reglerades med avtalsböter, som man skulle bli tvingad att betala om man fastanställde 

den inhyrda personen. Inhyrda personen blev också utan arbetsförmåner. För förbättring av 

situationen tog man exempel från andra europeiska länder och år 1985 tog Finland i bruk det 

allmänna avtalet om personaluthyrning. (Sädevirta, 2002, 9-11.) 

Under lågkonjukturen i början av 1990-talet blev personalinhyrning vanligt i form av 

tidsbegränsade arbetsavtal. Företagens vilja att binda sig till personer för lång tid blev mindre 

och arbetskraften förbrukades sparsamt och riskfritt. (Kalenius, 2007.)  

I början av år 1994 lades begränsningarna av personaluthyrning ner, och branschen blev en fri 

näringsgren i Finland. Samtidigt avslutades arbetsministeriumets speciella övervakning och 

noggranna insamling av information om branschen. Till skillnad från andra näringsgrenar 

måste man ändå fortfarande anmäla om verksamhetens start till arbetsskyddsförvaltningen, 

med avsikt för övervakning av arbetsförhållanden. (Perkka-Jortikka, Pohjanoksa 2004, 28.)   
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År 1996 anlände Manpower och Adecco till Finland och förde med sig bemanningskonceptet 

till oss för gott. Det tog en tid innan bemanningsbranschens rykte och image bland 

människorna och företagen blev bättre, men idag är det en acceptabel och anmärkningsvärd 

arbetsgivare i Finland. (Tuliara, M 7.10.2008.) 

Framtiden för bemanningsbranschen ser lysande ut. Man kan säga att branschen har kommit 

för att stanna. Branschen växer med enorm fart, och personaluthyrning är tillgängligt i hela 

Finland. Kanske ändrar den form så att anställningarna är längre och rekryteringarna ökar.  

2.2 FAU- Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretag 

FAU fungerar som bemanningsföretagens arbetsgivar- och branschorganisation. 

Organisationen har ungefär 180 medlemmar och är en medlem av Finlands Näringslivs-

organisation EK. FAU är även medlem i branschens internationella organisation CIETT 

(International Confederation of Temporary Work Businesses) (FAU 2008c), som organiserar 

21 nationella bemanningsorganisationer. EuroCiett arbetar för att utveckla branschens 

möjligheter på de europeiska arbetsmarknaderna och bevakar branschens intressen i EU. 

(CIETT 2008.) 

FAU:s viktigaste uppgift är att ge medlemsföretagen hjälp och råd i arbetsgivarfrågor och att 

skapa bättre förutsättningar för branschen på arbetsmarknaden. Till deras uppgifter hör även 

att representera branschen, att utveckla kollektivavtal och principerna för verksamheten, att 

utbilda och utdela information. (FAU 2008b, 1.)  

VD:n för FAU Merru Tuliara betonade att utdelning av rätt information om branschen har  

blivit en av deras viktigaste uppgift. Bemanningsbranschen har inte haft så bra rykte hos 

arbetsgivare och – tagare. När någon har haft en dålig upplevelse så har det kommit att gälla 

hela branschen. (Tuliara, M 7.10.2008.) 

Medlemmar i FAU har bundit sig till att följa lagstiftningen, kollektivavtalen, fackets regler och 

branschens etiska verksamhetsregler. Företagen följer näringslivets lagstiftning, god 

affärsmässig sed, och uppfyller kontrakten samvetsgrant. De skall också hyra ut eller rekrytera 

endast sådana personer som vill och är lämpade att utföra arbetet. (FAU 2008b, 1.) 

2.3 Selekta Henkilöstöpalvelut Oy 

Selekta Henkilöstöpalvelut är ett år 1999 grundat bemanningsföretag. Företaget fungerar 

riksomfattande och har kontor i Helsingfors, Tammerfors, Vasa och Uleåborg. Selekta har 

också koncentrerat sig på långvariga tjänster, de sysslar inte med kortfristiga, t.ex. några dagar 
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varande arbetsplatser. Vid årsskiftet år 2008 blev Selekta ett koncernföretag. Moderbolaget är 

Selekta Henkilöstöpalvelut och det har fem dotterbolag. Dessa är Administration, Selekta 

Rakennus, Selekta Industry, Selekta Projektipalvelut och Selekta Palvelut. Denna undersökning 

koncentrerar sig till Selekta Palvelut, som koncentrerar sig att hitta personal till butiker, 

logistik-, kontors- och försäljningsuppgifter. 

Selekta fungerar som juridisk arbetsgivare till personer som hyrs ut och sköter arbetsgivarens 

alla skyldigheter, betalar förskottsinnehållningen och sjukledigheten, även arbetsavtalet görs 

med Selekta. Arbetsledningen och förmännen kommer ändå alltid från kundföretaget där 

personen jobbar. (Selekta 2008a) 

Selektas roll är att befria företagens förmän från tidskrävande administrativa uppgifter, så att 

de skulle ha mer tid för ”det riktiga arbetet”. Selekta skriver platsannonsen, går igenom 

ansökningarna, telefonintervjuar och intervjuar personligen och till slut presenteras  3-5 av de 

bästa personerna för kundföretaget, så att de gör det sista valet av vem de vill anställa. På detta 

sätt kan företaget koncentrera sig på att göra vinst. (Selekta 2008b.) 

2.3.1 Vision och värderingar 

Selekta har fyra grundvärderingar som är viktiga för företaget och som personalen har bundit 

sig till att följa. Yrkeskunskap, som betyder att arbetets kvalitet grundar sig på stark, inhemsk 

professionalitet och långvariga kundrelationer. Selektas personal utbildas med jämna 

mellanrum om de viktigaste sakerna i branschen, t.ex. om de olika lagarna, såsom arbetslagen, 

och om förändringar i kollektivavtalen, så att de kan erbjuda den senaste kunskapen till 

kunderna och personalen. Trovärdighet som är verksamhetens grund grundar sig på intresset 

att snabbt handla enligt kundernas behov och önskemål. Selekta jobbar alltid för att snabbt 

hitta de bästa personerna till kunderna, och agerar snabbt till kundernas olika önskemål. 

Effektivitet, som handlar om att kundens framgång är det viktigaste målet. Arbetssättet väljs 

utifrån vad som gynnar kunden bäst, t.ex kunden har flera tjänster att välja emellan, och 

Selekta gör alltid sitt bästa för att kunden ska få en skräddarsydd tjänst som passar dem bäst. 

Öppenhet i kompanjonskapet är viktigt för att förtjäna kundens förtroende. Under 

rekryteringsprocessen är Selekta i kontakt med företaget med jämna mellanrum för att 

informera hur processen går, om tidtabellen m.m. (Selekta 2008a.) 

2.3.2 Verksamhetsidé och affärsidé 

Verksamheten grundar sig på viljan att vara nära kunden, tjänster av hög kvalitet och attityden 

hur man arbetar för kundens bästa. Uppgiften är att hitta de rätta personerna till kunderna, 
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men även att hitta lämpliga arbetsplatser åt sökanden. Selektas viktigaste målsättning är att 

snabbt känna igen och agera på kundföretagets behov.   

Selekta har fem tjänster, som de erbjuder till företag. Dessa är:  

- Personaluthyrning som passar till situationer där det inte är lönsamt för företaget att 

satsa på att fastanställa personal. Dessa situationer kan vara t.ex stora förändringar i 

personalstyrkan och säsonger då man behöver mer arbetskraft än annars. Selekta 

ansvarar för personens lönebetalning, sjukledigheten och förskottsinnehållningen. Av 

företagen tas ersättning för tjänsten månatligen enligt personens arbetstimmar. (Selekta 

Uthyrning.) 

- Rekrytering som används när företaget vill anställa egen personal, för fastanställning. 

Det kan vara fråga om fastanställning av en inhyrd person eller anställning av en helt 

ny person. Selekta ansvarar för att hitta de bästa personerna, och efter ett noggrant 

bakgrundsarbete presenteras de bästa personerna för kundföretaget, så att de kan göra 

det sista och slutliga valet. Ersättningen består av en engångsersättning, som beror på  

hur krävande sökningen är. (Selekta Rekrytering.) 

- Outsourcing: Selekta fungerar som en partner i olika personalförändringar och hjälper 

att hitta den bästa lösningen för personalproblemen. Detta används när olika 

affärsområden sammanförs eller separeras och man vill vara säker på att allt sköts som 

det ska, och att förändringarna blir mest lönsamma. Denna tjänst kräver mycket 

diskussion med kundföretaget och är en lång process, som varje gång skräddarsys efter 

kundens behov och önskemål. (Selekta Outsourcing.) 

- Utbildning och coaching som erbjuds till företag som vill utbilda sina försäljare. 

Tjänsten erbjuds såväl till 5 personers grupper, som till 150 personers team. Selektas 

utbildare har många års erfarenhet av försäljningsuppgifter och coaching. (Selekta 

Coaching.) 

- Personaltestning: Selekta testar även personens kompetens till försäljningsuppgifter 

med SalesKey. SalesKey bedömer personens förmåga till försäljningsuppgfter, med en 

så kallad beteendeprofil. Testet bedömer beteendet i olika situationer som till exempel 

kontakter med kunder via telefon, kundservicebeteende i butiker och i kundernas 

reception. Svaren från testet jämförs med andra testresultat i Finland. (Selekta 

Testning.) 
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3 Personalarbete 

De flesta företag säger att personalen är deras viktigaste konkurrensmedel, men det räcker 

inte. Utan personal skulle inte företag finnas, företagens existens hänger på personalen. 

Oavsett företagets storlek och bransch förverkligas verksamheten av en människa eller större 

grupp. Personalen är en avgörande faktor. (Viitala 2003, 10.) 

Företaget uppfinner inte nya produkter, tjänster eller verksamhetssätt, om inte personalen på 

arbete utvecklar de. Detta betyder att det inte räcker att personalen utför sina uppgifter 

högklassigt, utan de måste även vara kreativa och hela tiden utveckla sig själv.  (Viitala 2003, 

11.) 

Under 1900-talet har människosynen förändrats i företagen i takt med nya kunskaper i 

psykologi, sociologi, hälsovård mm. Personalavdelningar växte när företagen blev större och 

behovet av specialister inom personalområdet ökade. Insikten av att det var människorna som 

utförde arbetet i fabriken och inte endast maskinerna växte fram så småningom. Arbetsmiljön 

kontrollerades och åtgärder vidtogs för att minska arbetsskador, dålig ventilation mm. Även 

nya lagar skapades, som innehöll regler om arbetstider, sjukdom, semester, jämställdhet osv. 

Personalchefen fick en alltmer betydande position och arbetsuppgifterna och ansvar ökade. 

(Ahrnborg 1997, 50.) Personalarbetet innehåller uppgifter som kräver goda kunskaper och 

lång erfarenhet, empati och sensitivitet, och respekt för varje individ. Personalchefens 

uppgifter är många, men de vanligaste områden är arbetsmiljön, avtal och förhandlingar, 

uppsägningar, fackliga kontakter, företagshälsovård, intern information, jämställdhet, 

lönefrågor, pensionsfrågor, personalplanering och utbildning. Den viktigaste uppgiften är ändå 

rekrytering, för innan man anställer någon, existerar inga personalfrågor, men så snart man 

börjar rekrytera medarbetare måste man sätta sig in i arbetsrätten, anställningsavtal, 

löneförhandlingar osv. En annan orsak varför rekrytering är så viktigt är att verksamheten är 

beroende av vilka människor som jobbar i den. Väljer man fel personal kan det ha stora och 

dyra konsekvenser för företaget, samtidigt som rätt personal bidrar till företagets framgång. 

(Ahrnborg 1997, 55.)  

Ett företag kan ha den dyraste TV-reklamen, men om man inte tar hand om sina medarbetare 

blir resultatet dåligt. En enda missnöjd person kan skada företaget eller arbetsplatsen oerhört 

mycket. Nöjda medarbetare däremot är den bästa marknadsföringen ett företag kan ha och är 

både bättre och billigare än stora reklamkampanjer. (Ahrnborg 1997, 53.) 
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3.1 Rekrytering 

Varje nyanställning som företaget gör är en viktig investering som måste matcha företagets 

krav och behov av att få rätt person på rätt befattning. En lyckad rekrytering leder till en ny 

medarbetare, som kan tillföra den kompetens som företaget behöver och nya idéer, 

erfarenheter och synvinklar. Detsamma gäller även för motsatsen; en misslyckad rekrytering 

kan i längden bli mycket dyrt för företaget. (Bogislaus 1997, 24.) De företag som tänker och 

agerar ekonomiskt räknar ut vad personalomsättningen i företaget kostar. De vet att det kostar 

stora summor att byta ut personal. Kostnader uppkommer av till exempel annonsering, 

kostnader i samband med anställning och intervjuer för samtliga, introduktionsutbildning, 

inskolning, minskad motivation och produktion för den person som slutar. Det kan också 

tillkomma kostnader för övertid hos övrig personal om företaget får ett glapp mellan den nya 

och gamla personen. Genom att göra en kalkyl vid varje rekryteringstillfälle blir chefer och 

personalavdelningen medvetna om storleken på den investering som ska göras vid varje 

rekrytering. De kan då även fundera på andra alternativ om rekryteringskostnaderna är alltför 

höga. (Bogislaus 1997, 174.) 

Det är numera vanligt att när man anställer en person prövar man först med en så kallad 

provanställning, prövotid, som oftast är 4 månader. Under den tiden hinner den anställde visa 

vad han går för och själv bilda en uppfattning om trivseln på arbetsplatsen. Samtidigt har 

företaget tid att bedöma om han är lämplig för fastanställning i företaget. Detta 

tillvägagångssätt hjälper människor att hitta rätt på arbetsmarknaden och fler företag hittar 

lämpliga personer, inte bara kunskapsmässigt utan som också passar in i företagets kultur och 

miljö. Kostnader för felrekrytering kan därmed minska. (Ahrnborg 1997, 30.)  

3.1.1 Outsourcing 

Innan beslut fattas om rekrytering har det blivit vanligt att man prövar outsourcing. Det 

innebär att man lägger uppgifter inom organisationen på en annan juridisk person. Detta har 

man gjort för att spara på kortsiktiga kostnader, man behöver inte ha egen kompetens till 

jobbet och man kan satsa på att behålla kompetensen i kärnverksamheten, samt för att man 

inte behöver lägga egna resurser på speciella typer av uppgifter. Outsourcing är vanligast bland 

personalrestauranger, receptioner, resebeställningar, hantering av tjänstebilar och 

säkerhetsfrågor. Under senare år har personalfrågor också outsourcats, till exempel 

rekrytering, utbildning, företagshälsovård och löneadministration. (Granberg 2003, 316.) 
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3.1.2 Rekryteringsprocess 

Rekrytering är en insats som bör hanteras skickligt och omsorgsfullt. Det är mycket vanligt att 

chefer på olika nivåer deltar aktivt i rekryteringen. Den ansvariga chefen skall fatta beslutet 

vem som anställs. Det är dock en lång process innan beslutet kan fattas. Nedan ett exempel på 

hur en rekryteringsprocess oftast ser ut (Bogislaus 1997, 25.) 

 

3.1.2.1 Behovsanalys 

Det finns flera orsaker till varför företaget rekryterar ny personal. Ett kan vara att en anställd 

slutar, eller att personalstyrkan behöver utökas. Innan rekryteringsprocessen startas gör den 

ansvarige chefen en noggrann analys av möjligheterna att tillgodose behovet utan 

nyanställning eller genom outsourcing. Det kan t.ex. vara möjligt att omfördela arbetet inom 

företaget, eller att lösa problemet genom att flytta om personal. Detta är det mest 

lönsammaste eftersom då får den redan anställda personen chans till utveckling, dels är det 

god ekonomi. Företaget slipper dyra kostnader som kommer av rekryteringsprocessen. Detta 
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kallas intern rekrytering. Om detta inte är möjligt börjar man fundera vilket behov den nya 

personen skall tillfredställa. (Bogislaus 1997, 25.) 

3.1.2.2 Kravprofil 

När företaget har kommit fram till att de måste rekrytera är nästa steg att bestämma vilka krav 

som ska ställas på den nya arbetaren. Först bestäms vilka arbetsuppgifter han ska utföra. 

Utifrån arbetsbeskrivningen görs sedan en sammanställning av de krav som den nya 

medarbetaren ska uppfylla. I kravprofilen definierar man utbildningen, krav av 

yrkeskunskapens längd och karaktär, andra erfarenheter som bedöms som värdefulla, 

personliga egenskaper som är viktiga och potentialen till utveckling. (Bogislaus 1997, 25.) Man 

ska också ta i beaktande behovet på lång sikt, vilken kompetens man kommer att behöva i 

framtiden. Kravspecifikationerna är viktiga att fundera på eftersom de blir styrande för vilka 

sökvägar man ska använda, hur annonsen ska utformas, vilka kriterier man ska använda när 

man väljer ut de mest intressanta sökandena, de som kallas in på intervju, det formella beslutet 

och introduktionen. (Granberg 2003, 320.) 

3.1.2.3 Val av sökkanaler 

Nästa steg är att bestämma på vilket sätt man ska försöka hitta en person som stämmer med 

den profil som gjorts. Väljer företaget att göra en extern rekrytering, måste de nå personer 

utanför företaget, sökanden på arbetsmarknaden.  

Vanligast är att företaget gör en platsannons, som utformas så att den lockar de rättar 

personerna. Annonsen ska självklart hjälpa till att få rätt person till den lediga tjänsten, men 

det är också ett sätt att synas på marknaden och visa att det går så bra för företaget att de 

behöver mer kunnig personal. Kraven som ställs i annonsen ska vara realistiska och 

överensstämma med kravprofilen. En väl gjord annons ger läsaren viktig information om 

företaget och den aktuella tjänsten, så att han kan bedöma om hans meriter stämmer överens 

med kraven som ställs. Det är också viktigt att kunna avgöra om tjänsten verkar attraktiv både 

på kort och lång sikt. (Bogislaus 1997, 27.) 

I annonsen ska det finnas en beskrivning och all viktig fakta om företaget, samt adress och 

telefonnummer, beskrivning av tjänsten, arbetsuppgifterna, placeringen, arbetstiden, och andra 

viktiga fakta t.ex. egen bil. Det ska också vara tydligt beskrivet vilka krav som ställs, lämplig 

utbildning, och erfarenhet, datum när tjänsten börjar och när ansökan senast ska vara 

inlämnad, samt kontaktperson som kan ge ytterlig information.  
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Företaget måste också bestämma var annonsen ska publiceras. Val av annonsplats beror på 

var företaget tror eller vet att de når de rätta personerna. (Bogislaus 1997, 27.) De vanligaste 

kanalerna är arbetsförmedlingen, privata förmedlingsföretag, olika webbsidor, som t.ex. 

Monster, Jobstep, Uranus och Oikotie, olika tidningar, intern annons inom företaget, på 

anslagstavlor eller i personaltidningen, skolor, personliga kontakter och Head-

Hunting/rekryteringskonsulter. 

3.1.2.4 Val bland de sökandena 

En god vana är att företaget meddelar alla att ansökan har kommit fram samtidigt som 

information om tidsplanen för rekryteringsarbetet meddelas. När ansökningstiden har gått ut, 

börjar arbetet med granskning och bedömning av de sökandes meriter. Det är vanligen den 

ansvarige chefen som tillsammans med någon från personalavdelningen arbetar vidare med de 

olika delarna i rekryteringsprocessen.  

Först görs en grovgallring, som har till syfte att välja ut de sökande, som är mest intressanta i 

det fortsatta urvalsarbetet. Sökanden med bristande kompetens i form av utbildning eller 

erfarenhet sorteras bort. (Bogislaus 1997, 28.) I första steget av grovgallringen utgår man 

endast från den information som finns i ansökan. Man bör titta i arbetsbetyg på beskrivningen 

av arbetsuppgifterna, mer än på vitsorden. I nästa steg går man igenom alla sökanden en gång 

till. Nu väger man all information man har om de sökande, negativ som positiv. I det tredje, 

och sista steget jämför man de sökande med varandra. Man får på detta sätt fram de som man 

vill träffa. I grovgallringen ska man komma ihåg jämställdheten. (Granberg 2003, 328).  

Nästa steg i rekryteringen är att kalla de mest intressanta sökandena till en anställningsintervju. 

Syftet med intervjun är att samla information om den sökandes person, yrkeserfarenhet, 

faktakunskaper, intressen och annat som är viktigt för anställningen t.ex. hälsotillstånd och 

motiv att söka. Det är också viktigt att ge en klar beskrivning av företaget, arbetsuppgifterna 

och anställningsvillkor. Vid intervjutillfället ska man observera den sökandes sätt att uppföra 

sig, dvs. sättet att tala och uttrycka sig, vilka attityder och värderingar han ger uttryck för, 

temperament m.m. (Bogislaus 1997, 30.) 

Anställningsintervjuer läggs upp på olika sätt beroende på vilken typ av tjänst det är som 

personen söker till. Ju viktigare tjänsten anses vara, desto mer noggrann gäller det att vara i 

planeringen av intervjun. Gäller det en chefsposition är det vanligt att den sökanden går 

igenom flera intervjuomgångar, med företagets olika representanter. (Bogislaus 1997, 30.) 
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Referenstagning innebär att kontakt tas med olika människor som känner den sökande, t.ex. 

tidigare chefer. Detta görs för att kontrollera om de intryck den sökande gjort hittills i 

rekryteringsprocessen stämmer med hur han brukar fungera i andra sammanhang och hur han 

har skött sitt arbete hos tidigare arbetsgivare. Enligt god etik ska man alltid fråga den sökande 

innan man kontaktar personen som han har lämnat som referent. Ibland vill den sökande inte 

att chefer och arbetskamrater på nuvarande plats ska veta att han söker nytt arbete. (Bogislaus 

1997, 31.) 

Test är ytterligare ett verktyg i urvalsarbetet. Det finns mängder av psykologiska test att välja 

bland på marknaden. Många företag använder olika test vid rekrytering till chefsbefattningar 

eller andra specialisttjänster. Det viktigaste att tänka på är att test alltid ska kompletteras med 

andra insatser, såsom intervju, för att man ska kunna bedöma en människa.  

Det finns även så kallade färdighetstest, som kan vara t.ex. språktest eller ordbehandlingstest, 

och så kallade assessment test, som bli allt vanligare. I dessa sätts den sökande i olika 

jobbsituationer och får lösa problem och/eller uppgifter som kommer att ingå i det nya 

jobbet. (Bogislaus 1997, 32.) 

3.1.2.5 Anställningsbeslut och besked 

Det är mycket vanligt att det vid beslutstillfället finns två eller tre kandidater. Alla uppgifter 

om dessa personer sammanfattas, såsom meriter, intryck från intervju, referenser, eventuella 

testresultat, samt synpunkterna från alla intressenter som har deltagit i processen. Resultatet 

blir att en av dessa väljs ut och erbjuds anställning. 

När anställningsvillkoren har accepterats, löneförhandlingarna avslutats och sökande tagit 

emot arbetet, skrivs ett anställningsbevis som båda parter undertecknar. (Bogislaus 1997, 32.) 

Enligt god etik ska man även meddela de som inte har fått jobbet. Många företag meddelar 

per telefon till dem som varit på intervju, men som inte har fått anställning. Vid det tillfället 

kan arbetsgivaren även ge en motivering till beslutet. En bra motivering och en positiv 

inställning kan medföra att även sökanden som inte anställdes, upplever företagets kultur som 

positiv, vilket kan vara bra marknadsföring för företaget. De sökande som inte varit på 

intervju får oftast bara ett meddelande per e-post, där man tackar för intresset och meddelar 

att befattningen tillsats med annan sökande. (Bogislaus 1997, 33.) 
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3.2 Personaluthyrning 

Personaluthyrning och hyrarbete är ett modernt sätt att arbeta, allt eftersom det blir vanligare 

och reglerna utvecklas. Allt oftare koncentrerar framgångsrika företag sina resurser på vad de 

kan bäst, det vill säga deras kärnverksamhet, till andra områden strävar man efter att hitta en 

bra och kunnig partner. (Perkka-Jortikka & Pohjanoksa 2004, 31.) 

Med personaluthyrning menas verksamhet där arbetsgivare (bemanningsföretaget) sätter ut sin 

personal till en utomstående anstalts, beställarens, förfogande mot en ersättning så att 

beställaren (kundföretaget) ansvarar för arbetsledningen av uthyrd personal, kontrollen och 

uppföjlningen av den uthyrdes arbete, samt att lämna instruktioner och nödvändig utrustning 

för arbetets utförande. I personaluthyrning görs arbetet åt arbetsgivaren, men för 

kundföretaget. Bemanningsföretaget förblir den juridiska arbetsgivaren, men 

arbetsledningsrätten har lämnats över med ett skriftligt kontrakt till kundföretaget, såsom även 

arbetskraftens nyttjanderätt och rätten till arbetets resultat. (Sädevirta 2002, 20.) Kontraktet 

skall även innehålla beställningens detaljer, hyrarbete och dess varaktighet, för tidig 

uppsägning av uthyrd person, fakturering, giltighet, rekryteringsprovision, hänvisning till 

branschens principer och underskrifter. (Perkka-Jortikka & Pohjanoksa 2004, 70-71.) 

Personaluthyrning bidrar till att arbetskraft kan hyras in endast då det verkligen behövs, t.ex. 

vid säsonger och vikariat för en fastanställd, och därmed undviker man uppsägningar och 

permitteringar, för företaget behöver inte anställa personer som behövs bara en kort tid. Om 

en inhyrd person visar sig vara lämplig till arbetsuppgiften i företaget, kan företaget anställa 

denna genom att betala en på förhand bestämd provision till bemanningsföretaget. (Perkka-

Jortikka & Pohjanoksa 2004, 35-36.)  

För en uthyrd person kan hyrarbete vara ett sätt att tjäna extra pengar, få mångsidig 

arbetserfarenhet och hitta fastanställning. Speciellt för unga människor innebär hyrarbete 

omväxling, man kan arbeta i olika organisationer, få mångsidig erfarenhet av hur arbeten 

utförs och lära sig att komma överens med många olika människor. Hyrarbetet möjliggör även 

att oftare och lättare ta semester än vid fastanställning, och en chans att arbeta enligt egna 

önskemål och tillfällen då det är möjligt, till exempel enligt studierna. (Perkka-Jortikka & 

Pohjanoksa 2004, 41.) 

Faktorer som hindrar ökningen av personaluthyrning är bland annat gamla vanor. Många 

företag vill fungera traditionellt och fruktar personalinhyrning, dels på grund av 

bemanningsbranschens tidigare dåliga rykte. Även olika lagar hindrar personaluthyrning. Om 

arbetskraft har sagts upp av produktiva och ekonomiska orsaker, får företaget inte hyra 
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personal. I industribranschen är det inte tillåtet att hyra in personal, förutom vid tillfälligt 

behov och till situationer då egen arbetskraft inte är tillgänglig. Denna begränsning gäller dock 

endast industribranschen. Bemanningsföretagen erbjuder också i huvudsak tillfälliga 

arbetsförhållanden medan de flesta personer vill ha tillsvidare anställning. (Perkka-Jortikka & 

Pohjanoksa 2004, 32.)  

Ansvaret i personaluthyrning fördelas mellan bemanningsföretaget, användarföretaget och den 

uthyrda personen. Bemanningsföretaget ansvarar gentemot användarföretaget för god 

förbindelse- och affärssed, och uppfyllandet av avtalet. Bemanningsföretaget ansvarar även för 

noggrant val av uthyrda personer, att rikta personen till hyrarbetet och för arbetsavtalet med 

personen. Bemanningsföretaget är som juridisk arbetsgivare ansvarig för bland annat 

lönebetalning, förskottsinnehållningen, socialavgifter och anordnandet av arbetshälsovård. 

Användarföretaget ansvarar också för god affärssed gentemot bemanningsföretaget, rättvis 

och jämlik behandling av den inhyrda personen och för tillräcklig utbildning av personen. Om 

personen inte övervakas tillräckligt och det åstadkommer skada, är användarföretaget ansvarig 

för det. Den uthyrda personen är ansvarig för uppfyllandet av arbetsavtalet, för skador som 

han med avsikt orsakar och att följa användarföretagets regler och bestämmelser. (Perkka-

Jortikka & Pohjanoksa 2004, 74-81.) 

I Finlands arbetslagstiftning fanns inte före den nya arbetsavtalslagen speciella bestämmelser 

gällande personaluthyrning och dess arbetsförhållanden, utan man följde samma bestämmelser 

som för andra arbetsförhållanden. Till personaluthyrning hörde ändå från arbetstagarens sida 

risker och otrygghetsfaktorer, gällande kundföretagets och arbetstagarens bristfälliga rättsliga 

förhållande. Det är viktigt att ansvaret för ledningen och övervakningen av arbetet övergår till 

kundföretaget, som även är förpliktad att använda sin arbetsledningsrätt opartiskt gentemot 

sin egen personal och inhyrd personal. (Sädevirta 2002, 176.)  

Till den nya arbetsavtalslagen har man tagit med bestämmelsen om arbetgivaransvarets 

fördelning, som har klargjort ansvarsfördelningen mellan kundföretaget och 

bemanningsföretaget.  

 ”När arbetsgivaren med samtycke av arbetstagaren överför denne till en annan 

 arbetsgivares förfogande (användarföretag), övertar användarföretaget rätten 

 att leda och övervaka arbetet samt de för arbetsgivaren föreskrivna 

 skyldigheter som har direkt samband med hur arbetet utförs och ordnas.” 

 (Arbetsavtalslag 26.1.2001/55, 1:7§). 
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Det har även gjorts ändringar till arbetsavtalslagen gällande arbetstagarens rättigheter. Alla 

dessa ändringar har bidragit till en positivare inställning till personaluthyrning. Nedan ett 

exempel ur Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 1:5 §, som stiftats med tanke på 

personaluthyrning:  

 ”Om flera arbetsavtal efter varandra har ingåtts för viss tid mellan 

 arbetsgivaren och arbetstagaren, utan avbrott eller endast med korta avbrott, 

 anses anställningsförhållandet ha fortgått utan avbrott när 

 anställningsförmånerna bestäms.” 

 
Anställningstiden i ett bemanningsföretag är oftast inte bunden till en viss kalendertid, utan till 

hyrestiden, det vill säga till den tiden som användarföretaget har behov av en inhyrd person. 

Oftast står det i arbetsavtalet att ”arbetsförhållandet slutar när användarföretagets beställning 

gällande personen slutar”. Vid arbetsförhållandets slut, letar bemanningsföretaget ett nytt 

arbete åt personen. Enligt arbetsavtalslagen får man skriva tillfälliga arbetsavtal endast om man 

har befogade orsaker till det. I hyrarbete ses användarföretagets tillfälliga behov av arbetskraft, 

t.ex. vid ett projekt, säsonger, vikariat eller andra tidsbundna arbeten, som en befogad orsak. I 

den uthyrda personens arbetsavtal skall det alltid stå även vilket kollektivavtal som följs, oftast 

är det användarföretagets kollektivavtal. Detta är en utmaning för bemanningsföretagen, för 

det finns ungefär 650 olika kollektivavtal, och om en person arbetar i flera olika organisationer 

samtidigt, måste bemanningsföretagens representant se till att de används rätt. (Perkka-

Jorrtikka & Pohjanoksa 2004, 60.) 

3.3 Efterfrågan och utbud av arbetskraft 

Arbetsmarknaden kan granskas med hjälp av efterfrågan och utbud. På marknaden erbjuder 

människor sitt arbete och arbetsgivare och företag erbjuder arbete. Människor prissätter sitt 

arbete, som arbetsgivare betalar i form av lön. Båda aktörerna eftersträvar till bästa möjliga 

nytta för sig själv. Arbetstagare strävar till t.ex. tillräckligt hög lön och arbetsgivare vill ha flitig 

och arbetsam personal.  

Arbetsgivarens intresse är avkastningen som arbetstagaren med hjälp av sin arbetsinsats 

åstadkommer. Denna avkastning bör företaget sälja på marknaden och få vinst. Efterfrågan av 

arbetskraft är kopplad till hur bra företagets avkastningar går till salu.  

Som nämndes tidigare är lön ersättning för personens arbetsinsats. Samtidigt är lönen 

ersättning för förlorad fritid. Människan väljer själv vilken kombination av lön och fritid han 

vill ha. Med hög lön har man oftast mindre fritid, och ibland är fritiden obetingad, och lönens 
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storlek spelar inte så stor roll. (Tilastokeskus Verkkokoulu, Työvoimatutkimus 

työmarkkinoiden kuvaajana 2006.) Arbetsmarknadens balans uppnår man när efterfrågan och 

utbud av arbetskraft möts. Till en viss lönenivå hör en viss grad av sysselsättning, som bringar 

nytta till både arbetstagare och -givare.  

Ju mer arbetskraften efterfrågas desto högre blir arbetstagarens lönenivå, och tvärtom. 

Arbetskraftens utbud är större ju mer arbetskraft är tillgänglig på arbetsmarknaden. När 

utbudet möter efterfrågan uppnås balansen och då finns inte arbetskraft mer än arbetsgivarna 

har behov av, som i praktiken skulle betyda arbetslöshet. (Tilastokeskus Verkkokoulu, 

Työmarkkinatilastot 2006.) Arbetslöshet uppkommer när det finns utbud av arbetskraft, det 

vill säga när utbudet överskrider efterfrågan av arbetskraften. Nedan beskrivs efterfrågans och 

utbudets utveckling i Finland under de senaste 25 åren.  

Figur 2. Efterfrågan och utbud av arbetskraft under de senaste 25 åren (Tilastokeskus 

Verkkokoulu, Työvoimatutkimus työmarkkinoiden kuvaajana 2006.) 

Före 1990- talets depression upplevde man hög arbetslöshet på 1970-talet, efter det var 

marknaderna positiva för en lång tid. I början av 1990-talet hände det dramatiska förändringar 

på arbetsmarknaden. Efterfrågan rasade och arbetslösheten ökade kraftigt. År 1994 fanns det 

över 400 000 arbetslösa i Finland. (Tilastokeskus Verkkokoulu, Työvoimatutkimus 

työmarkkinoiden kuvaajana.) 

När näringslivet förändras i framtiden kan det uppkomma brist på arbetskraft i växande 

branscher, samtidigt som det i regressiva branscher kan uppkomma överutbud. Hur lockande 

företaget som arbetsgivare uppfattas kan vara avgörande i åtkomsten av arbetskraft. När 
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arbetslösheten är hög är det mycket lättare för företag att få arbetskraft, men även då väljer de 

bästa arbetstagarna de mest lockande företagen. Människorna värderar företag som 

arbetsgivare enligt många kriterier. Dessa kan vara t.ex. karriärmöjligheter, utvecklingen av 

yrkeskunskapen, kultur, företagsimage, lön och andra förmåner. (Granberg 2003, 15.) 

Behovet av arbetskraft kommer i framtiden att öka på grund av personalens åldrande och 

minskning av unga arbetstagare. Fler och fler kommer att gå i pension, och allt färre nya 

kommer in på arbetsmarknaden. (Viitala 2003, 50.) I början av detta århundrade är det dags att 

förbereda sig på denna utmaning, när 40-talisterna går i pension. Antalet utbildningsplatser 

räcker inte till att fylla behovet på lång sikt. Undersökningarna har visat att i värsta fall går 40-

50 % av en stor organisations personal i pension under de närmaste tio år. (Granberg 2003, 

15.) 

Personalens yrkeskunnighet och uppehållandet av arbetsförmågan, samt att locka och säkra 

den unga arbetskraftsgenerationen har blivit arbetsmarknadens och utbildningsverksamhetens 

gemensamma uppgift. Företag stärker sin förmåga att själv utbilda personal och 

utbildningsanstalterna bereder sig att svara snabbare på arbetsmarknadens förändringar. 

(Viitala 2003, 50-51.)    
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4 Undersökningen 

Undersökningen gjordes under november och december 2008. Till undersökningen 

intervjuades personer från tre olika företag, If Skadeförsäkringsbolag, Suomi-Soffa och K-

Market Puistola, och intervjuerna tog ungefär en timme, förutom med Suomi-Soffas lagerchef 

tog intervjun endast en halv timme, vilket kan påverka på reliabiliteten. Till undersökningen 

har tagits med även tidigare undersökningar om ämnet. 

4.1 Undersökningsmetod 

Metoden som använts i lärdomsprovet är kvalitativ som används när man vill veta 

underliggande orsaker till något och i detta lärdomsprov ville man få fram de viktigaste 

orsakerna till att bemanningsföretag används. En kvalitativ undersökning görs verbalt och i 

detta fall med intervjuer. Intervjuerna var ganska standardiserade, liknande frågor ställdes till 

alla som intervjuades. Intervjuaren hade några frågor färdigt, men lämnade ändå plats för 

tilläggsfrågor och strukturen var sådan att den intervjuade personen inte vilseleddes till att 

svara på ett visst sätt. Frågorna var öppna och den intervjuade visste inte nästa fråga förrän 

intervjuaren ställde den. Frågorna var även formulerade så att den intervjuade inte kunde svara 

endast med ja eller nej. (Patel & Davidson 1994, 60.) Orsaken till varför undersökningen 

gjordes kvalitativt var för att få djupare svar och förklaringar till varför bemanningsföretag 

använts. 

Undersökningen gjordes med intervjuer med chefer i olika företag. Personerna som 

intervjuades var personalchefen Teija Rantanen på If, lagerchefen Jouko Andersson på Suomi-

Soffa och Niko Grönberg, som arbetar som butikschef på K-Market Puistola. I lärdomsprovet 

har även intervjuats Merru Tuliara, som fungerar som VD för Förbundet för 

arbetskraftsuthyrningsföretag (FAU) och i undersökningen har använts tidigare 

undersökningar som fåtts av Merru Tuliara, berörande bemanningsbranschen, och 

tillfredställelseundersökningar gällande uthyrd personal och kundföretag. If och Suomi-Soffa 

är kunder till Selekta Henkilöstöpalvelut, och enligt Selektas önskemål intervjuades även Niko 

Grönberg från K-Market Puistola för att få en större helhetsbild av alla rekyteringsformer och 

orsakerna till deras användning. 

Eftersom metoden är kvalitativ och undersökningen gjordes med intervjuer, har endast få 

stödfrågor gjorts på förhand, se bilaga 2 och 3. Dessa frågor var de viktigaste att få svar på, 

men allt eftersom intervjun fortsatte dök det upp tilläggsfrågor och vissa frågor medförde mer 

diskussion än andra. 
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Tabell 1: Intervjuerna 

 

4.2 Reliabilitet och validitet 

När man undersöker ska man se till att man undersöker det som man anser undersöka, dvs. 

man måste försäkra sig om god validitet, och man måste också veta att man gör det på ett 

tillförlitligt sätt, att man har god reliabilitet (Patel & Davidson 1994, 84). 

Validiteten i detta lärdomsprov har säkrats med hjälp av stödfrågor som användes som bas till 

intervjuerna. Innehållsvaliditet har man åstadkommit med att frågorna är gjorda tillsammans 

med Selektas representant. Om frågorna görs enbart av undersökaren blir det lätt att man är 

övertygad om att man mäter det som man ska, och inte ser sina egna misstag. (Patel & 

Davidson 1994, 86.) Med stödfrågorna försäkrades att de viktigaste frågorna frågades och att 

man fick svar på det som man ville få svar på. Syftet var att undersöka vilka de viktigaste 

orsakerna är till att bemanningsföretag används, och i resultaten kan man se att man fått svar 

på den frågan.  

Intervjuade Plats När Hur Frågor 

Merru Tuliara 

Förbundet för 

arbetskraftsuthyrnings-

företagens lokaler vid 

Södra hamnen. 

7.10.2008 Intervju 

Om FAU:s 

verksamhet och 

bemanningsbranschen. 

Bilaga 1 

Teija 

Rantanen 
If:s kontor i Esbo. 4.11.2008 Intervju 

Rekrytering. 

Bilaga 2 

Jouko 

Andersson 

Suomi-Soffas lager 

och lagerchefens 

kontor i Esbo. 

10.11.2008 Intervju 

Rekrytering och 

personaluthyrning. 

Bilaga 2 

Niko 

Grönberg 

K-Market Puistola och 

butikschefens kontor. 
24.11.2008 Intervju 

Personaluthyrning. 

Bilaga 3. 
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Reliabiliteten i detta lärdomsprov är också bra. Det kan man mäta genom att jämföra 

resultaten med tidigare forskning, i detta fall undersökningar av Förbundet för 

arbetskraftsuthyrningföretagen. Reliabiliteten har också säkrats genom att göra 

undersökningen kvalitativt, med intervjuer. I intervjutillfället är det svårare för den intervjuade 

att ljuga eller svara bristfälligt eftersom den som intervjuar är på plats och kan ställa 

tilläggsfrågor om hon inte förstår vad den intervjuade menar.  

Intervjun med Teija Rantanen, If:s personalchef anses ha god reliabilitet, eftersom den 

intervjuade och Teija satt i ett konferensrum där det inte var någon som störde. Intervjun tog 

ungefär en timme, och diskussionen var bra. Intervjuaren behövde inte ställa många 

tilläggsfrågor eftersom Teija berättade så utförligt och på eget initiativ det som intervjuaren 

ville få svar på.  

Intervjun med Suomi-Soffas lagerchef Jouko Andersson anses ha lite sämre reliabilitet. 

Intervjun tog rum i Suomi-Soffas lager, på Joukos kontor, där det var ganska mycket oljud och 

flera avbrott i intervjun. Jouko hade inte heller så mycket tid på sig att svara på frågorna och 

han svarade ganska kort också. Intervjun tog endast en halv timme, men intervjuaren upplever 

att hon fick svar på det som hon ville veta, men ganska ytligt. Svaren var korta och trots 

tilläggsfrågor hann man bara skrapa på ytan. 

Reliabiliteten i intervjun med butikschefen Niko Grönberg är bra, eftersom han svarade 

mycket ärligt och utförligt på intervjuarens frågor. Intervjun ägde rum på hans kontor i K-

Market Puistola och utan avbrott. Intervjun tog en timme ungefär, och intervjuaren var nöjd 

med resultatet.  

4.3 Tidigare forskning 

Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretag har under maj 2008 gjort undersökningar till sina 

medlemmar, deras kunder och uthyrd personal. Av deras medlemmar frågades om deras 

tjänster, de vanligaste branscherna som deras kunder representerar och mängden uthyrd 

personal. Av kunderna frågades orsakerna till användning av bemanningsföretag, 

personaluthyrnings- och rekryteringstjänster och tillfredsställelsen av dessa tjänster. Av 

personalen frågades om deras motivation, bakgrund, om utförandet av personaluthyrning och 

hur nöjda de har varit. 

Information om varför bemanningsbranschen blivit så stor har också hämtats från olika 

böcker och nedan är en sammanfattning av dessa två. 
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Bemanningsbranschen har vuxit under de närmaste åren oerhört mycket och förklaringen till 

att branschen blivit så populär är att efterfrågan på tillfällig personal har ökat. Företagen har 

anpassat sin personalstyrka efter en lägsta produktionsnivå, och när efterfrågan ökar anställer 

man arbetskraft för den period man förväntar sig ha ett ökat behov av personal eller så hyr 

man in personal från bemanningsföretagen. En annan orsak är den ökade frånvaron, på grund 

av t.ex. sjukdom, studier eller föräldraledighet, som leder till ökad efterfråga på personal som 

kan ersätta de frånvarande. Även förändringar på utbudssidan kan ha medverkat till 

branschens utveckling, t.ex. har antalet ungdomar som studerar och efterfrågar tillfälligt arbete 

ökat. Det kan också vara så att arbetssökande ser ett arbete i ett bemanningsföretag som en 

möjlighet att visa upp sig, en slags provanställning och det är även populärt inom de som vill 

byta bransch. (Andersson & Wadensjö 2004, 5.) 

Två tredjedelar av de personer som jobbar för ett bemanningsföretag är kvinnor och 86 % är 

under 35 år. Hälften av alla jobbar heltid och det är deras första hands jobb, sedan kommer 

studeranden som jobbar deltid. De vanligaste orsakerna till att personerna har valt att jobba i 

ett bemanningsföretag är att det är lättare att få jobb där, man kan påverka sina arbetstider och 

– platser, man vill ha extra inkomster och att man vill se olika arbetsplatser och få mångsidig 

arbetserfarenhet. Branschen erbjuder även en port till arbetslivet och en fast anställning till 

många (HPL, Vuokratyöntekijätutkimus, 2008.)  

Figur 4. Orsakerna varför personerna väljer att jobba i ett bemanningsföretag (HPL, 

Vuokratyöntekijätutkimus, 2008) 
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En annan orsak varför personerna väljer att jobba i ett bemanningsföretag är att företagen 

kombinerar många deltids- och delårsarbeten till fasta heltidsarbeten. Det finns företag som 

behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter bara några timmar i veckan eller på heltid under några 

veckor. Många vill arbeta mer än så. I princip skulle en person själv kunna kombinera olika 

deltidsarbeten till heltidsarbete, men det skulle kräva mycket tid och kan innebära nackdelar i 

fråga om olika sidoförmåner som t.ex. försäkringar som kräver en viss veckoarbetstid hos en 

arbetsgivare. Bemanningsföretagen gör jobbet för personen, och hela tiden är personen 

anställd hos bara en arbetsgivare, bemanningsföretaget. (Andersson, Wadensjö 2004, 8.) Det 

vanligaste är att personens arbetsplats varierar från dag till dag. En dag kan personen ha jobb 

på en butik och nästa dag i en annan butik. Alltifrån var behovet av extrapersonal finns. 

Användning av bemanningsföretag har blivit så populärt inom företag eftersom det möjliggör 

för företaget att helt koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet, och lämna rekryteringen till 

specialister. Orsakerna till att företag använder rekryteringstjänster är att de sätter stort värde 

på rekryteringsföretagets yrkeskunskap och sakkännedom, de har inte tid att rekrytera själv 

och att det är lätt och enkelt. Personaluthyrning används mest för att det är lätt, enkelt och 

flexibelt, personen fås snabbt på jobb och man får bra personal från rekryteringsföretag. 

Situationer där företag oftast använder personaluthyrningstjänster är rusningstider och 

säsonger, sjukledighetsvikarier och andra vikariat. (HPL, Jäsentutkimus, 2008.) Det är också 

dyrt att anställa och rekrytera personal. Vid långtidsanställningar kan kostnaden vara mindre 

viktig, men vid kortare anställningar kan  det bli mycket kostsamt. (Andersson, Wadensjö 

2004, 8.) 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. De vanligaste orsakerna till varför bemanningsföretag används (HPL, Jäsentutkimus 

2008). 
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En förklaring till bemanningsföretagets användning som har kritiserats mycket är att lagar och 

avtal gör det i dagens läge nästan omöjligt att säga upp personer vid olika typer av 

förändringar och därmed att förändra personalstyrkan. Det är lättare för företagen att förändra 

omfattningen av inhyrningen. Bemanningsföretagen kan sedan hyra ut personen till ett annat 

företag. (Andersson, Wadensjö 2004, 9.) Detta påstående är en av anledningarna till att 

bemanningsföretagen länge har haft ett ganska dåligt rykte i Finland. Företagen har blivit 

anklagade för missbruk av bemanningsföretagen. Det har sagts att företagen genom 

personalhyrning kan gå runt anställningsskyddet, som reglerar t.ex. uppsägningstider, 

tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av 

uppsägningar som är giltiga. Enligt VD:n för Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretag 

Merru Tuliara har det förekommit fall där företagen har missbrukat bemanningsföretag på 

detta sätt, men alla bemanningsföretag som är medlemmar i FAU, är tvungna att följa deras 

regler och lagstiftningen, så situationer som detta är olagliga. Andra beklagliga situationer 

förekommer när kundföretaget där personen jobbar, behandlar personen dåligt och laglöst 

och när kundföretagen tror att de kan byta bort personerna så fort som de bara vill. I dessa fall 

är det ändå bemanningsföretaget som blir åtalat, för de är personens juridiska arbetsgivare. Ur 

den anställdes perspektiv är det tråkigt att företagen ibland behandlar sin egen personal och 

inhyrd personal olika. (Tuliara, M 7.10.2008.) 

4.4 Analys av resultaten  

I nästa kapitel behandlas svaren från intervjuerna. Intervjufrågorna hittas i bilaga 2 och 3. 

Svaren från intervjuerna skrevs upp under intervjun, bandspelare användes inte och analysen 

har gjorts på basen av dessa svar. När tilläggsinformation behövdes efter intervjun har 

skribenten varit i kontakt med den intervjuade per e-post. 

4.4.1 If Skadeförsäkringsbolag 

If Skadeförsäkringsbolaget har varit kund i Selekta Henkilöstöpalvelut sedan februari 2008, 

och Selekta har rekryterat personal till deras kontor i Lahtis, Borgå, Helsingfors, Kouvola och 

Hyvinge. Selekta har rekryterat personer till försäljningschefer och kontaktchefer. Selekta är 

inte det enda bemanningsföretaget som If använder, utan de använder sig även av Manpowers 

tjänster och de rekryterar en del själv också. 

I intervjun med If:s personalchef Teija Rantanen frågades först hur företaget gör när de 

rekryterar personal själv, hur deras rekryteringsprocesser ser ut, och sedan varför de har valt 

att använda sig av bemanningsföretag och Selekta Henkilöstöpalvelut. Intervjun gjordes 4 
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november hos If:s kontor i Esbo och efter detta har det skickats e-mail mellan skribenten och 

Teija Rantanen för att få utförligare svar på vissa frågor. 

Innan If besluter sig för att anställa ny personal, analyserar de företagets struktur för att se om 

arbeten skulle kunna göras och fördelas på ett annat sätt, så att nyrekrytering inte skulle 

behövas. När sedan beslutet tas om att behovet av en nyanställning finns, sätts en annons i 

interna nätet först, för att erbjuda arbetet till personerna inom företaget. Annonsen granskas 

noggrant för att ge en verklig bild av arbetet och vilka kunskaper som krävs för det, så att man 

når de rätta personerna. Om det inte hittas lämpliga sökanden från den interna sökningen sätts 

annonsen ut i olika medier, och man tittar även i registret med tidigare sökanden om någon av 

de skulle passa till arbetet. De vanligaste kanalerna som If använder är mol.fi, oikotie.fi, 

monster.fi när det är en krävande uppgift, och Helsingit Sanomat när de vill ha synlighet och 

göra reklam för företaget. När ansökningstiden har gått ut har If fått ungefär 40-70 

ansökningar, beroende på den lediga tjänsten, som läses och granskas så att man först kan 

gallra bort de vars bakgrund och utbildning inte passar till uppgiften. De som blir kvar läses 

igenom en gång till, noggrannare och man väljer ut de som kallas till intervju. Första intervjun 

gör personens blivande förman, och If lägger stor vikt på den första intervjun. Förmännen 

utbildas så att de vet vilka saker man ska lägga märke till vid intervjun. Vid intervjun tittar man 

på personligheten och motivationen till att söka just detta arbete. If har största problemet med 

att sökanden söker bara till If på grund av dess starka brand, men är inte alls intresserad av just 

den lediga tjänsten. Två eller tre av de bästa från första intervjun kallas till en andra intervju, 

som hålles av personalchefen och förmannen, och i samband med den testas personerna med 

olika tester beroende på arbetets karaktär. Dessa kan vara till exempel personlighetstester eller 

uppförandetester i olika försäljningssituationer.  

I krävande arbeten, såsom försäljningschef och kontaktchef använder If oftast sig av 

bemanningsföretag. Orsakerna till detta är att i krävande uppgifter, som till exempel 

försäljningschef, måste man sätta ned så mycket tid på annonsens utformning att den lockar 

de rätta personerna, intervjuerna och testerna. Selekta gör annonser nästan dagligen och med 

erfarenhet har de sett hurudana annonser som lockar försäljningschefer och vilka kanaler man 

ska använda då. Selekta gör även så kallad Head-Hunting, vilket betyder att man närmar sig 

personal i konkurrerande företag och frågar om deras intresse att byta jobb. Detta har visat sig 

vara mycket effektivt och är en av de största orsakerna varför If valde att arbeta med Selekta. 

När Selekta gör rekrytering till If gör de det största jobbet och därmed sparar If:s chefer 

mycket tid. De sparar tid på att inte behöva skriva annonsen och de behöver inte läsa igenom 

alla ansökningarna, som är den mest tidskrävande uppgiften i hela rekryteringsprocessen. 
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Selekta gör även de första intervjuerna och eftersom de gör intervjuer dagligen är kvaliteten på 

intervjuerna bättre.  

Selektas rekryteringsprocess när de rekryterar personal till If börjar alltid med ett besök till If:s 

kontor och till den förman som behöver ny personal. Där funderas på profilen alltså hurdan 

personal de behöver. Detta är väldigt viktigt att fundera utförligt på eftersom Selekta gör  

annonsen och intervjuerna och de ska locka de rätta personerna. Under profilmötet går man 

igenom utbildningen som krävs för arbetet, önskad arbetserfarenhet och personlighet. Oftast 

har If:s kontaktperson redan i förväg funderat på den ideala profilen och Selekta ställer 

tilläggsfrågor för att få så mycket information som möjligt. Efter detta skriver Selekta 

annonsen, som de skickar till If:s personalchef Teija Rantanen för godkännande. Om 

annonsen sätts ut i monster.fi, var det kostar att annonsera, är det If som betalar räkningen. 

Andra kanaler som används är mol.fi och jobstep.fi. När annonsen är i olika medier, börjar 

Selekta med Head-Hunting. Selekta listar olika företag där det skulle kunna finnas personer 

som passar till profilen, och ringer dem och frågar om deras intresse att byta jobb. Det är även 

vanligt att assistenterna på Selekta går igenom olika cv-banker, där personer får lämna sin cv 

utan att söka något direkt jobb. Assistenterna ringer till de som verkar lämpliga och berättar 

om den lediga tjänsten och frågar om deras intresse. När tiden för sökandet har gått ut, börjar 

Selekta med intervjuer. Intervjuerna hålls oftast i den stad där den lediga tjänsten finns, och till 

det reserveras oftast en hel dag då Selektas representant intervjuar ungefär 6-8 personer. När 

intervjuerna har gjorts, presenterar Selekta de två till tre bästa sökanden för If och de 

intervjuar dem ännu en gång tillsammans med Selektas representant. Innan intervjuerna har 

Selekta skickat skildringar av varje sökande där de berättar vad de tyckte om dem och hurdana 

de var. Detta därför att If hinner bekanta sig lite med sökanden innan intervjuerna. I vissa fall 

testar If efter intervjuerna 1-2 av de bästa personer med olika tester. Sedan är det alltid If som 

gör det sista beslutet om vem som anställs. 

Allt som allt var Teija väldigt nöjd med Selektas tjänster. Hon tyckte att det var bra att Selektas 

ansvarsperson själv vet mycket om försäkringar och är en väldigt bra Head-Huntare. If har fått 

många bra kandidater från Selekta och ibland har de haft svårt att välja vem de ska anställa. 

Kontakten mellan If och Selekta har varit bra under processen. Det som Teija tyckte att var 

sämre med Selekta än med Manpower som de också använder är att Selekta är ett litet företag. 

Fast Selekta fungerar riksomfattande, har de inte så mycket resurser som Manpower. Detta var 

ett minus, men samtidigt ett plus. Teija tyckte ändå å andra sidan att det är bra att Selekta är så 

litet, för då kan hon lita på att Selekta är lojal mot If, och vill göra sitt bästa för att behålla 

samarbetet. Teija sade även att skildringarna som Selekta gör av sökanden skulle kunna ha en 

klarare struktur och vara utförligare. Nu har de varit ganska frispråkiga och hon har inte fått ut 
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så mycket av dem som hon skulle önska sig att få. Skildringarna har även kommit ganska sent, 

så att förmannen bara snabbt har hunnit titta på de. Teija skulle önska att de kom åtminstone 

två eller tre dagar före intervjuerna, så att förmannen hinner sätta sig in i dem.   

4.4.2 Suomi-Soffa 

Suomi-Soffa har varit kund i Selekta ungefär 1,5 år. Av Selektas tjänster använder de sig av 

långvarig personaluthyrning och en kombination av personaluthyrning och rekrytering. Med 

långvarig personaluthyrning menas att personen arbetar bara hos ett kundföretag, såsom han 

skulle vara anställd där, och med kombinationen menas att den inhyrda personen hyrs in för 

de första fyra månaderna, prövotiden och efter detta om allt har gått bra, rekryterar Suomi-

Soffa personen från Selekta, mot en på förhand bestämd avgift. Personer som Selekta har 

rekryterat till Suomi-Soffa har varit lagerarbetare och försäljare. Personen som intervjuades 

från Suomi-Soffa var lagerchefen Jouko Andersson, och därför kommer denna undersökning 

omfatta endast lagerarbetare. Intervjun ägde rum den 10 november 2008 hos Suomi-Soffa i 

Vanda. 

Suomi-Soffa rekryterar ungefär 20-30 % av personalen själv, till resten använder de sig av 

Selekta Henkilöstöpalvelut. Förr använde de även Staffpoint, men samarbetet med Selekta 

gick så smidigt och fungerade så bra att de beslöt att använda enbart Selekta. När Suomi-Soffa 

rekryterar själv är det lagerchefen som gör annonsen, publicerar den och intervjuar. Suomi-

Soffa publicerar annonsen oftast endast i mol.fi. Från mol.fi kan de sökanden skicka sin 

ansökan till lagerchefens e-mail, varifrån han läser den. Han intervjuar aldrig per telefon, utan 

bestämmer vilka han vill träffa och intervjua personligen endast på basen av ansökan. 

Lagerchefen intervjuar även själv, och om han hittar lämpliga sökanden anställer han dem 

oftast genast, och skriver avtal med dem genast efter intervjun. Hela processen tar ungefär 1-2 

veckor. Om lämpliga sökanden inte hittas eller han inte har tid med rekryteringsprocessen då 

behovet av en ny anställning finns tar han kontakt med Selekta.  

Selektas rekryteringsprocess är oftast lite längre än Suomi-Soffas, men Selekta strävar alltid 

efter att rekryteringen skulle skötas snabbt. Selekta skiver platsannonsen och sökanden kan 

lämna sin ansökan genom Selektas hemsida. Ansvarspersonen från Selekta läser aktivt 

ansökningarna, oftast minst en gång om dagen, och intervjuar per telefon de som på basis av 

ansökan skulle vara lämpliga för arbetet. Med telefonintervju är det meningen att gallra bort de 

som kanske bara söker något jobb, men inte är så intresserade av just detta arbete. När Selekta 

rekryterar lagerarbetare stöter de på sådana sökanden mycket ofta. I telefonen hör man oftast 

hur motiverad och intresserad personen är, och dem kallar Selekta in på intervju. I intervjun 
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tittar Selekta mest på personligheten och motiveringen. Till lagerarbete behövs ingen speciell 

utbildning eller arbetserfarenhet, allt lär personen sedan på plats. Det som behövs är att kunna 

arbeta raskt, lyfta tunga saker och bra arbetsmoral. Sedan presenterar Selekta de bästa för 

Suomi-Soffa och lagerchefen intervjuar dem en gång till. Han gör oftast beslutet om vem eller 

vilka han vill anställa genast, och Selekta gör då arbetsavtal med personen. Personen blir då en 

anställd hos Selekta, får lön från Selekta, men jobbet utförs hos Suomi-Soffa och lagerchefen 

blir hans förman. Om personen har frågor om den administrativa sidan av arbetsförhållandet 

tar han kontakt med Selekta. 

Orsakerna till varför Suomi-Soffa har valt att använda sig av bemanningsföretag och Selekta är 

att tid sparas till själva arbetet när man inte behöver läsa igenom ansökningar och intervjua. 

Lagerchef Jouko Andersson tyckte även att eftersom Selekta gör annonser och intervjuar 

nästan dagligen, får han bättre sökanden därifrån. Selektas personal är utbildade till 

rekryteringsarbete och ser till exempel i intervjuerna bättre vem som är motiverad och lämplig 

för just deras arbete. Jouko Andersson sa även att orsaken till varför de valde Selekta och 

lämnade bort Staffpoint är att de får bra kontakt med Selektas kontaktperson och under 

processen informerar Selekta bra om situationen. Hos Selekta svaras det alltid i telefonen, och 

reageras snabbt på hans behov. Samarbetet har även varit trevligt och avslappnat, Jouko sa att 

han alltid kan lita på att Selekta hjälper honom. Det som var lite sämre med Selekta jämfört 

med andra bemanningsföretag var att priset är lite högre. Detta såg han ändå inte som något 

hinder, eftersom kvaliteten på Selektas arbete och rekryteringsprocess är bra. Jouko skulle 

även önska att Selekta skulle ha ett register med sådana personer som skulle kunna arbeta då 

och då några timmar eller några dagar. Oftast kommer behovet av extra arbetare väldigt 

snabbt och ifall Selekta skulle ha ett sådant register, skulle de kunna skicka personal dit 

snabbare. Detta är ändå ingenting som Selekta sysslar med, det vill säga kortvarig 

personaluthyrning. Selektas representant sa också att ibland är det väldigt svårt att hitta 

personal till Suomi-Soffa för de skulle vilja att personerna skulle börja genast och behovet av 

extra personal är just nu. Med detta har det varit komplikationer, båda partner vill olika saker 

gällande detta. 

4.4.3 K-Market Puistola 

K-Market Puistola är inte kund i Selekta, men har ändå intervjuats, för att få en större 

helhetsbild av alla rekryteringsformer. K-Market Puistola använder sig av kortvarig 

personaluthyrning. De har 15 fastanställda och de hyr in personal till rusningstider, 

sjukledighetsvikariat och semestervikariat. Anställningstiden för de inhyrda personerna varierar 

mellan några timmar och några veckor, till exempel har de haft en som vikarierade en månad 
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för en fastanställd. Den vanligaste formen är ändå en dag. De inhyrda personerna varierar 

varje gång. De vet oftast inte i förväg vem som kommer denna dag från bemanningsföretaget. 

Personen som intervjuades från K-Market Puistola var butikschefen Niko Grönberg och 

intervjun gjordes den 24 november 2008. Han har arbetat som butikschef där sedan december 

2007, innan det fungerade han som köpman i K-Market Pihlajisto. Köpman på K-Market 

Puistola är Niko Lähdenmaa. 

När Niko Grönberg eller köpmannen Niko Lähdenmaa upptäcker behovet av extrapersonal, 

t.ex. när någon blir sjuk, eller en fastanställd är på semester, ringer de till bemanningsföretaget 

och meddelar att de skulle behöva extra personal. Bemanningsföretaget bekräftar 

beställningen och den dagen som personen behövs, kommer det någon från företaget och 

utför arbetet. Ibland kan det hända att de behöver personal med bara några timmars varsel, 

men oftast vet de det en eller några dagar innan. När de beställer extra personal vet de oftast 

inte vem som kommer från bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget som de använder har 

ett stort register med personal, och när de får en beställning ringer de till personerna och 

frågar om någon kan åka till K-Market Puistola och jobba. Personalen som är anställd hos ett 

bemanningsföretag som erbjuder kortvarig personaluthyrning, vet oftast aldrig var de jobbar 

imorgon eller nästa vecka. De jobbar där var behov finns. Alla personer som K-Market 

Puistola har beställt från bemanningsföretag är kunniga att jobba i en butik. De kan kassan 

och behövs inte läras på något sätt.   

Orsakerna till att de använder sig av bemanningsföretag och inte anställer egen fastanställd 

personal är att behovet av extrapersonal oftast är tillfälligt, och det lönar sig inte att anställa 

egen personal eftersom de bara skulle kunna erbjuda jobb då och då. Fast att det kostar lite 

mer att använda uthyrd personal, lönar det sig ändå för de behöver inte betala 

semesterpenning till dem. Det är bemanningsföretaget som betalar det till personalen.  

Problem som de har haft med uthyrd personal är att deras motivation har varit sämre och 

sällan gör de något arbete på eget initiativ. Detta är så klart förståeligt eftersom alla butiker har 

sitt eget sätt att handla, och den uthyrda personen kan inte veta det om hon inte har varit där 

tidigare. Kunskapen i tipstjänst har också varit bristfällig, men det förklarade Niko Grönberg 

med att tipstjänsten erbjuder utbildning endast på dagarna, och de flesta uthyrda personerna är 

studeranden som inte kan delta i dem.  
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4.5 Slutsats 

Av undersökningen framgår att bemanningsföretag är viktiga samarbetspartner till företag. Till 

skillnad från många andra företag är inte bemanningsföretag företagens konkurrenter, utan de 

är partners. Bemanningsföretagen vill kundföretagets bästa och därför vill de rekrytera så 

kunnig och lämplig personal som möjligt. Rekrytering av de rätta personer är ett av företagets 

viktigaste konkurrensmedel och därför vill man satsa på att hitta den mest lämpliga personalen 

för att representera företaget. Bemanningsföretagens personal är utbildad till att sköta detta 

arbete åt företagen. Med hjälp av bra bakgrundsinformation om företaget och dess kultur kan 

rekryteringspersonalen sätta sig in i företagets behov och vilken slags personal som passar till 

deras organisation. Därför är ett öppet och professionellt samarbete viktigt i förhållandet 

mellan bemanningsföretag och kundföretag.  

Både den tidigare undersökning som Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretag har gjort 

och intervjuerna visar att den absolut viktigaste orsaken till att bemanningsföretag används är 

tiden som förmannen sparar. När Selekta gör det största jobbet kan förmannen helt 

koncentrera sig på sitt eget arbete, samtidigt som kvaliteten på rekryteringarna blir bättre. När 

företagen rekryterar själv, kan förmannen inte helt koncentrera sig på rekryteringen, för 

samtidigt måste man tänka på sitt eget arbete som inte kan vänta tills rekryteringsprocessen är 

över. En annan viktig orsak är kunskapen och professionalismen hos bemanningsföretagens 

personal. De har valt att arbeta med rekrytering och är intresserade av att hitta bra personal till 

sina kunder, och kan helt koncentrera sig på detta. Erfarenheten som de har fått av att skriva 

platsannonser, intervjua och analysera personer är mycket viktig i fråga om rekrytering, och 

detta uppskattar företagen. De vet hurdana annonser man ska skriva för att locka de rätta 

personerna och var man skall publicera dem. Till exempel om man söker efter en 

försäljningschef räcker det inte med att publicera annonsen i mol.fi, utan man måste också 

publicera den i Monster. Det kostar mer, men man har upptäckt att man får bättre sökanden 

därifrån. Dessa saker lär man sig endast genom erfarenhet och när man kan helt koncentera 

sig på rekrytering.  

Ett problem som företagen har stött på när de rekryterar själv är att personerna som söker till 

den lediga tjänsten inte har den rätta motivationen. Det som är intressant är att K-Market 

Puistolas butikschef Niko Grönberg sade samma sak, men om de uthyrda personerna. If hade 

problem med att personer söker till dem bara för deras starka brand, men motivationen till 

just det arbete var sämre. Suomi-Soffa däremot hade problem med att personerna söker bara 

något arbete, men är inte motiverade att jobba i lager, och K-Market har upptäckt att den 

uthyrda personens motivation är dålig. Kanske tänker de uthyrda personerna att de inte 
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behöver göra så mycket som de fastanställda eftersom de inte på riktigt jobbar där. Detta 

borde man ändra på, och förändringen borde göras från bemanningsföretagens sida. De skulle 

behöva påminna de anställda att om de sköter sitt jobb bra, så kan det hända att de får 

fastanställning från något företag var de har jobbat. I If:s och Suomi-Soffas fall lönar det sig 

att använda bemanningsföretag. De kan där utvärdera personens motivation till den lediga 

tjänsten, och kanske öppnar sig personen mer för bemanningsföretagens personal än till 

personalen på företaget dit han söker.  

Av undersökningen framgår att saker som Selekta borde förbättra är skildringarna som de gör 

av de sökanden och att snabbare reagera på Suomi-Soffas behov. Skildringar som Selekta gör 

av de som sökanden är viktiga för företagen eftersom de därifrån får de den första 

informationen om de sökanden som de kommer att intervjua. Om skildringarna är utförliga 

och bra gjorda kan förmannen på basen av dem redan i förväg fundera på frågor och vad de 

vill veta mer om. Om de är dåligt och snabbt gjorda är det precis som att förmannen på If 

skulle intervjua dem för första gången och inte som att det skulle redan vara en andra intervju. 

Det skulle även vara bra att Selektas representant och förmannen på If skulle träffas några 

dagar innan intervjuerna så att Selektas representant kan presentera dem som ska intervjuas 

och berätta vad han tycker om dem, vad som är bra och vad man kanske borde fundera på. 

Då skulle If:s representant hinna titta noggrannare igenom ansökningarna och ha rikligt med 

information om de sökanden till intervjuerna. 

Suomi-Soffas önskemål om att Selekta skulle ha ett register med personal som skulle kunna 

jobba då och då är lite svårare att genomföra. Detta skulle betyda att Selekta skulle ändra på 

sin affärsidé och börja syssla med kortvarig personaluthyrning. Detta skulle ändå inte vara en 

helt dålig idé, eftersom behovet av extrapersonal och kortvarig personaluthyrning har ökat så 

mycket under de senaste åren. Kanske skulle Selekta kunna börja med ett litet register, bara för 

Suomi-Soffa. De skulle kunna sätta ut en annons i mol.fi där de söker efter personer till 

kortvariga arbeten och formar annonsen så att det klart framgår att arbete erbjuds endast vid 

behov. Selekta skulle även kunna intervjua personerna som passar till profilen och berätta för 

dem vad den lediga tjänsten innebär. Sedan när Jouko Andersson från Suomi-Soffa ringer och 

säger att nu skulle han behöva extra personal, skulle Selekta ha ett färdigt register med 

sökanden, som de redan har intervjuat och vet hurdana de är. Suomi-Soffa är ändå en av 

Selektas största kunder och önskan att behålla samarbetet är säkert stort. Det kan ju hända att 

om Suomi-Soffa har större behov av kortvarig extra personal, söker de något nytt 

bemanningsföretag att samarbeta med. Något borde göras innan det händer och ett litet 

register med sökanden skulle kunna vara värt att pröva.  
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Tabell 2: Rekryteringssätt, problem och orsaker 

 

 

 

 

 Rekrytering 
Problem med egen 

rekrytering 
Orsaker till användning av 

bemanningsföretag 

Teija  

Rantanen 

Till inte så krävande 
uppgifter själv, till 
chefspositioner och 
andra krävande 
uppgifter med hjälp 
av Selekta och 
Manpower. 

Personerna söker 
bara till If, pga deras 
starka brand. 
Motivering till den 
lediga tjänsten 
bristande. 

Annonsens utformning så att 
den lockar de rätta. Vet vilka 
kanaler man ska använda till 
olika uppgifter. 
Intervjuteknik. Förmannen 
sparar mycket tid. Head-
Hunting. 

Jouko  

Andersson 

20-30 % själv, resten 
inhyrd från Selekta 
för långvariga arbets-
förhållanden. 

Lagerchefen gör 
annonsen och 
intervjuar. Är inte 
utbildad till dessa 
uppgifter. Tiden 
räcker inte till det 
viktigare arbetet. 

Tiden man sparar.  

Analys av motivationen. 

Bättre sökanden, när 
erfarenheten är bättre. 

Niko 
Grönberg 

Till fastanställning 
själv, för kortvarigt 
behov från 
bemannings-företag. 

Butikschefen och 
köpmannen har inte 
tillräckligt med 
erfarenhet av 
skrivandet av 
annonser och 
intervjuer. 

Vikariat till de fastanställda. 

Kortvariga behov. 
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5 Sammanfattning 

Bemanningsbranschen sägs ofta vara en ny bransch i Finland, men egentligen har den funnits 

sedan 1960-talet, då den utvecklades i varvindustrin. Det är ändå först i slutet av 1990-talet 

som bemanningsbranschen blev synlig för alla, när Manpower och Adecco anlände till 

Finland. Sedan dess har den ökat varje år oerhört mycket och idag är branschen en 

anmärkningsvärd sysselsättare i Finland. På grund av den stora ökningen och att den skiljer sig 

så mycket från andra branscher blev skribenten intresserad av att undersöka branschen 

närmare och varför den finns till. Under praktiken på Selekta Henkilöstöpalvelut kom det 

fram att Selekta skulle vilja veta vad de största orsakerna är till att bemanningsföretag används 

så att de skulle kunna koncentrera sig på de viktigaste orsakerna och därmed förbättra sin 

tjänst. Skribenten valde tillsammans med Selektas representant två företag som skulle 

intervjuas, If Skadeförsäkringsbolag och Suomi-Soffa. För att få en större helhetsbild av alla 

rekryteringsformer togs även K-Market Puistola med, fast att de inte är kunder till Selekta. På 

detta sätt fick man med rekrytering, långvarig personaluthyrning och kortvarig 

personaluthyrning. Till undersökningen togs även med tidigare undersökning om ämnet som 

gjordes av Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretagen. 

Huvudproblemet i lärdomsprovet blev att undersöka vad de största orsakerna är att 

bemanningsföretag används, vilket delades in i mindre delproblem, såsom varför företagen har 

valt att använda bemanningsföretag och inte rekrytera själv, vad de har haft mest problem med 

när de rekryterar själv och om det är tidsmässigt lönsamt att använda bemanningsföretag. I 

undersökningen fick skribenten bra svar på dessa frågor och reliabiliteten anses vara bra 

eftersom svaren överensstämer med FAU:s tidigare undersökning.  

Rekrytering är företagets viktigaste konkurrensmedel, eftersom en lyckad rekrytering leder till 

ny kompetens i företaget och kan medföra nya idéer. Varje nyanställning som företaget gör är 

en viktig investering som måste matcha företagets krav och behov av att få rätt person på rätt 

befattning. För att minimera riskerna av en misslyckad rekrytering, som i längden kan bli 

mycket dyrt för företaget, har många företag valt att samarbeta med bemanningsföretag. Den 

viktigaste orsaken till att bemanningsföretag används är tiden som förmannen sparar på att 

bemanningsföretaget gör jobbet åt honom. Detta är den största orsaken varför 

bemanningsföretag finns och detta är säkert en av de största orsakerna varför 

bemanningsbranschen har utvecklats. En annan viktig orsak är att företagen har upplevt att 

kvaliteten på rekryteringar är bättre eftersom personalen på bemanningsföretagen har utbildats 

till just det arbete och utbildas hela tiden när branschen förändras. Företagen uppskattar och 

värdesätter kompetens och professionalism i rekryteringsarbetet. 
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Personaluthyrning är ett modernt sätt att arbeta och har blivit populärt speciellt för 

studeranden och ungdomar. I personaluthyrning görs arbetet åt arbetsgivaren, men för 

kundföretaget. Bemanningsföretaget förblir den juridiska arbetsgivaren, men jobbet utförs hos 

kundföretaget och alla förmän kommer därifrån. Personaluthyrning bidrar till att arbetskraft 

kan hyras in endast då det verkligen behövs, t.ex. vid säsonger och vikariat till en fastanställd, 

och därmed undviker man uppsägningar och permitteringar, för företaget behöver inte 

anställa personer som behövs bara en kort tid. Om en inhyrd person visar sig vara lämplig till 

arbetsuppgiften i företaget, kan företaget anställa denna genom att betala en förhandbestämd 

provision till bemanningsföretaget. Undersökningen visade att detta är den viktigaste orsaken 

varför personaluthyrning används. Bemanningsföretag har ett stort register med personal som 

de ringer till när någon av deras kundföretag har behov av extra arbetare. Orsaker till varför 

personerna väljer att jobba i ett bemanningsföretag är att de får mångsidig arbetserfarenhet 

och de kan själv påverka sina arbetsplatser och –tider. Detta passar bra till exempel för 

studeranden som kan jobba när studierna tillåter det. 

Problem som de olika företagen har haft i rekryteringarna gäller oftast de sökandens 

motivation. If har haft mest problem med att de sökanden söker endast till If på grund av 

deras starka brand, men är inte så intresserade av den lediga tjänsten. Suomi-Soffa har haft 

problem med att de sökanden söker bara något jobb, men är inte motiverade att jobba i lager, 

och K-Market Puistola har haft problem med att motivationen hos de inhyrda personerna inte 

är så bra. Personalen på Selekta har utbildats och fått mycket erfarenhet av intervjuer, och sett 

och intervjuat många olika personer så de kan läsa personer på ett helt annat sätt än 

förmannen på företagen som intervjuar sällan. Selektas personal kan ställa de rätta frågorna för 

att se om personen är motiverad till just detta arbete. Detta kom fram även i intervjuerna, när 

Jouko Andersson och Teija Rantanen sade att de har sett att kvaliteten på rekryteringarna 

blivit bättre och Suomi-Soffa samt If har fått mycket bra personal genom Selekta. Till de 

uthyrda personer som K-Market Puistola har stött på borde bemanningsföretaget där de 

jobbar påminna om att om de sköter arbetet bra kan de få fastanställning i något företag, och 

kanske borde man även hålla utbildningar till de uthyrda personer. Oftast utbildas personer i 

företag, men man borde också utbilda de uthyrda personer, eller hålla någon slags 

motivationsseminarier, så att de också känner att de uppskattas.  

I undersökningen kom det även fram saker som företagen skulle vilja att Selekta skulle 

förbättra, såsom skildringarna på de sökanden och ett register med extra personal som behövs 

snabbt men kortvarigt. Förslagen till förbättringar kommer att ges till Selekta så att de kan 

fundera på hur de skulle kunna förbättra deras tjänst. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervju med Merru Tuliara 

 

1. Mikä on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ja mitä te teette? Teidän tärkeimmät 

tehtävät? 

2. Miten henkilöstöpalvelu-tomiala on kehittynyt, noin 5-10 vuoden sisällä? 

3. Kuinka paljon henkilöstöpalveluyrityksiä on tällä hetkellä? 

4. Miksi yritykset päätyvät käyttämään henkilöstöpalveluyritystä, yleisimmät syyt? 

5. Yleisimmät ongelmatilanteet yritysten ja henkilöstöpalveluyritysten välillä? 

6. Käyttävätkö yritykset mielestäsi henkilöstöpalveluyrityksiä väärin? 

7. Mitä mieltä ovat työntekijät olleet henkilöstöpalveluyrityksistä? 
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Bilaga 2. Stödfrågor till intervjuerna med If och Suomi-Soffa 

1. Kuinka paljon rekrytoitte itse? 

2. Miten teette kun rekrytoitte henkilökuntaa itse?  

3. Prosessi? (Mitä tehdään jos ei tule riittävästi/sopivia hakijoita, kuinka monta ihmistä 

prosessi sitoo) 

4. Mitä kanavia käytätte ilmoituksien julkaisemiseen? Kuka tekee ilmoitukset? 

5. Kuinka paljon aikaa kuluu koko prosessiin? 

6. Pystytkö keskittymään täysin prosessiin, esimerkiksi hakemusten lukemiseen ja 

haastattelemiseen? 

7. Miksi päädyitte käyttämään Selekta Henkilöstöpalvelua, ja ulkoista rekrytointiapua? 

8. Plussat ja miinukset? 

9. Säästö ajallisesti? Pystyitkö paremmin keskittymään omiin töihisi? 

10. Miten Selektan apu näkyi erityisesti työssäsi? 

11. Onko palvelu hinnoiteltu oikein? Kuinka koit hinta-laatu suhteen? 

12. Tuliko Selektan kautta parempia hakijoita kuin omien kanavien kautta? 

13. Prosessin aikana, tiedotettiinko Selektan puolelta riittävästi haun etenemisestä? 

14. Parannusehdotuksia? 
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Bilaga 3. Stödfrågor till intervjun med Niko Grönberg 

1. Kuinka paljon vakituista henkilökuntaa teillä on? 

2. Miten teette kun rekrytoitte omaa henkilökuntaa? 

3. Kuinka usein käytätte vuokratyövoimaa? 

4. Mitkä ovat yleisimmät syyt miksi käytette vuokratyövoimaa? 

5. Mikä on yleisin kesto vuokratyöntekijän tarpeelle? 

6. Miten prosessi vuokratyöntekijän hankinnalle menee? 

7. Yleisimmät ongelmatilanteet? 
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Bilaga 4. If:s rekryteringsprocess 

 

 

 

 

 

Evaluation 

Introduction Employment and Preparations Controls 

Search and Selection 

Preparations 

Need arises Organization 
analysis 

Requirements for 
the job 

Recruitment 
strategy 

Advertisement 

Recruitment 
agency 

Sorting # 1 Interview #1 

Assessments Interview # 2 

Contract 

negotiation 
Introduction to If Registration & 

preparation 

Sorting # 2 

Descision 

Reference 

check Sign on 

Termination 
process 

No 

Yes 

No 

No 
recruitment 

Permanent 
employment 

End of 
recruitment 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

Yes 

No 

Yes 

Background 

checks 
Yes 

No 


