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Sammanfattning 
 
Högskolan har till uppgift att samverka med det omgivande samhället. Det gäller både att 
anpassa utbildningar till arbetsmarknadens behov som att underlätta studenternas övergång 
från högskolan till en etablering i arbetslivet. Då många utbildningar idag saknar praktikinslag 
försvåras möjligheten till erfarenheter den vägen. Ett sätt att ändå tillskansa sig 
arbetslivserfarenhet under studietiden är att själv hitta ett extraarbete som passar med vald 
studieinriktning. En väg för att hitta ett sådant passande extraarbete är att gå via ett 
studentinriktat bemanningsföretag, som riktar sig speciellt mot studenter och unga 
akademiker. 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur två studentinriktade bemanningsföretag, 
Academic Work och StudentConsulting, ser på sin roll på arbetsmarknaden. Mina 
frågeställningar är: vad som är specifikt för dessa organisationer, hur de arbetar för att nå ut 
till studenter samt varför de anser att studentnischen är tillräckligt intressant för att helt rikta 
in sig på denna? 
 
En arbetstagare har inte rätt till arbetslöshetsersättning samtidigt som denne står till ett 
bemanningsföretags förfogande. Detta gör det svårt att ta korta uppdrag för att förlita sig på 
sin försörjning. Samtidigt finns efterfrågan på tillfällig arbetskraft kvar hos företag med 
tillfälliga arbetstoppar. Studenter har sin huvudsakliga sysselsättning i sina studier och har 
inte därför samma försörjningsproblem då de flesta har tillgång till studiemedel via Centrala 
Studiestödsnämnden (CSN). Samtidigt anser sig många studenter sig ha tid att lägga ner tid på 
förvärvsarbete trots heltidsstudier. Högskolan ska underlätta övergången mellan studier och 
arbetsliv. Dock visar rapporter från Högskoleverket, som presenteras i uppsatsen, att de 
medverkande studenterna i dessa undersökningar inte anser att högskolan lyckas med denna 
del av sitt uppdrag. 
 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats så till vida att jag vill ge en bild av hur studentinriktade 
bemanningsföretag ser på sin roll på arbetsmarknaden. Jag vill undersöka organisationernas 
syn på sig själva, hur de är beskaffade, i relation till studenter och arbetsmarknaden. För att 
göra detta har jag valt att intervjua en anställd på två studentinriktade bemanningsföretags 
kontor. Intervjuerna var av semistrukturell karaktär. En av intervjuerna genomfördes via 
telefon och den andra genom ett personligt möte. 
 
I mina intervjuer har jag fått fram att företagen anser att det är en viktig fråga att få ut 
studenter i arbete. Ett av de två företagen startades för att grundarna själva ville skaffa sig 
meriter och referenser inför sitt eget stundande arbetsliv. Informanterna berättade att det finns 
ett behov av att underlätta övergången mellan arbetsliv och studier. Academic Work och 
StudentConsulting betraktar sig som viktiga aktörer på arbetsmarknaden i det avseendet. 
Många studenter som går via något av dessa två studentinriktade bemanningsföretag får ett 
arbete direkt efter examen, eller har i alla fall bra förutsättningar för att få ett, enligt 
informanterna. 
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1 Inledning 
 
Bemanningsbranschen är en snabbt växande bransch. Enligt ett pressmeddelande från 
Bemanningsföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation inom Almega, tidigare i år 
fanns det 2006 omkring 400 medlemsföretag.1 Almega är i sin tur en organisation för 
tjänsteföretagare i Sverige och är en del av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.2 År 
2005 omsatte branschen drygt 10 miljarder kronor och under samma år var 105 000 
människor någon gång anställda av ett bemanningsföretag varav 30 500 av dessa var 
årsanställda.3  
 
Högskolan har till uppgift att samverka med det omgivande samhället. Det gäller både att 
anpassa utbildningar till arbetsmarknadens behov som att underlätta studenternas övergång 
från högskolan till en etablering i arbetslivet.4 Högskoleverkets utredningar visar att 
samarbetet mellan högskolans utbildningar och arbetslivet behöver förbättras på båda dessa 
områden. Bland annat påpekas minskade praktikinslag i utbildningarna och bristande 
uppföljning av tidigare studenter som viktiga punkter för smidigare övergång mellan 
utbildningsväsendet och arbetslivet. Arbetslivserfarenhet är en viktig faktor för en 
framgångsrik etablering på arbetsmarknaden, något som även Högskoleverket påpekar i sin 
rapport Arbetsmarknad och högskoleutbildning 2006.5 I samma rapport nämns att 
tjänsteföretag har ett stort intresse av att erbjuda unga akademiker en bra start på sitt 
yrkesverksamma liv. Sacoförbunden Jusek, Civilekonomerna och Civilingenjörsförbundet 
erbjuder tillsammans med Almega arbetslösa nyutexaminerade unga akademiker en slags 
prova-på anställning under ett års tid där de får möjlighet att prova olika arbetsuppgifter. 
 
Studenter vet naturligtvis om att arbetslivserfarenhet efterfrågas på arbetsmarknaden och att 
innehavandet av detsamma ökar den enskildes anställningsbarhet efter att studierna avslutats. 
Då många utbildningar idag saknar praktikinslag försvåras möjligheten till erfarenheter den 
vägen. Ett sätt att ändå tillskansa sig arbetslivserfarenhet under studietiden är att själv hitta ett 
extraarbete som passar med vald studieinriktning.6 
 
Då bemanningsföretagsverksamheten numera är väletablerad i Sverige och där några av dessa 
företag är direkt riktade mot studenter och unga akademiker, medan andra har en avdelning 
som är riktad mot denna grupp, blir jag intresserad av att titta närmare på hur dessa företag 
fungerar. Som det ser ut idag med att högskolan upplevs brista i sitt uppdrag med att 
underlätta övergången mellan studier och arbetsliv kan det vara av intresse att titta på andra 
alternativ som istället för högskolan kan bidra till en lyckad övergång mellan studier och 
arbetsliv.7 
 

                                                 
1 Rekordutveckling för bemanningsbranschen, Almega, [www-dokument], Pressmeddelande 2007-02-05, hämtat 
2007-04-29. 
2 Almega - forum för tjänsteföretagare, Almega, [www-dokument], hämtat 2007-04-29. 
3 Bemanningsföretagens utveckling. [pdf-fil], publicerat 2006-02-22, hämtat 2007-03-30. 
4 Högskoleverket, Arbetsmarknad och Högskoleutbildning 2006, (Stockholm: Högskoleverket, 
utredningsavdelningen, avdelningen för statistik och analys och utvärderingsavdelningen, Rapport 2006:28 R, 
2006). 
5 Ibid. 
6 Jusek, Juseks arbetsmarknadsundersökning 2007, [pdf-fil], hämtat 2007-05-11. 
7 Ibid. 
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Jag hoppas att läsandet av min uppsats kan ge en ökad förståelse till studentinriktade 
bemanningsföretags etablering på marknaden samt om de fyller en funktion som i övrigt 
saknas, att underlätta övergången mellan studier och arbete. Dagens samhälle fungerar så att 
människor utbildar sig för att få ett arbete. Får individen inget arbete efter avklarade studier 
kan det ur ett samhällekonomiskt perspektiv tyckas vara bortslösad tid och pengar. Om 
högskolan inte lyckas med att anpassa utbildningar till de rådande förutsättningarna i 
samhället har den på ett sätt misslyckats med sitt uppdrag. 
 
Mitt val att fokusera på studentinriktade bemanningsföretag är en avgränsning som är 
intressant i och med att kontakten via ett studentinriktat bemanningsföretag kan underlätta i 
övergången från högskolestudier ut i arbetslivet. Enligt en amerikansk studie av företags 
motiv till att anlita ett bemanningsföretag är ett vanligt argument att hitta kompetent personal 
för senare anställning.8En strategi för studenter för att få in en fot på arbetsmarknaden och 
samtidigt tjäna lite pengar för att dryga ut studiemedlet kan då vara att jobba extra via ett 
studentinriktat bemanningsföretag. Valet att gestalta de studentinriktade bemanningsföretagen 
ur organisatoriskt perspektiv kan te sig lite märkligt då studien görs inom pedagogikämnet. 
Jag ser dock att min studie är en bra introduktion till ämnet studentinriktade 
bemanningsföretag. Dessa företag har sedan de startades haft till uppgift att bemanna 
kundföretag med studenter. Det är således företagen själva som sitter med facit till varför 
studenter är intressanta att vända sig till. Genom att gå till företagen och be om deras syn på 
sina roller på arbetsmarknaden ges härmed ett verktyg till dem som anser att dagens svenska 
universitet och högskolor har för dålig samverkan med arbetslivet. Med hjälp av att ta reda på 
vad dessa företag själva anser vara sina styrkor på arbetsmarknaden hoppas jag kunna hitta 
beröringspunkter med högskolans verksamhet som går att dra lärdom av. Eftersom det finns 
ett flertal studentinriktade bemanningsföretag fyller de uppenbarligen en funktion på 
arbetsmarknaden. Jag vill i denna uppsats ta reda på vad de själva anser om denna funktion. 
Eventuellt går någonting att tillämpa när det kommer till högskolans uppgift att samverka 
med det omgivande samhället. I en högskola där samverkan med omgivningen fungerar har 
studenterna lärt sig inte bara de teoretiska och praktiska saker som tillhör själva utbildningen, 
utan även hur arbetslivet i sig fungerar samt hur de ska gå till väga för att skaffa sig ett 
kvalificerat arbete. I en högskola där samverkan med omgivningen däremot inte fungerar 
krävs det att studenterna själva hittar vägar för att lära sig hur de ska göra för att får ett arbete. 
 
I ett större perspektiv är fenomenet studentinriktade bemanningsföretag intressant i och med 
att de är synnerligen aktuella i dagens Sverige samtidigt som forskningen om detta inom 
pedagogikämnet är i det närmaste obefintlig. Sökningar i både svenska (LIBRIS) och 
internationella (Education Research Complete, ERC, och Educational Resources Information 
Center, ERIC) databaser har inte givit mig någon relevant information. Det finns en del 
forskning om bemanningsföretag och privat förmedling av arbete men ingenting om en 
inriktning mot studenter. Sökord som jag använt i de olika databaserna är: employment and 
staffing agencies, private employment agencies, higher education och students 
 
 

                                                 
8 Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö, Hur fungerar bemanningsbranschen?, (Uppsala: Institutet för 
arbetsmarknadspolitiskt utvärdering, Rapport 2004:15, 2004). 
 



 
 

 
 

3

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur två studentinriktade bemanningsföretag ser på 
sin roll på arbetsmarknaden. Mina frågeställningar är: 
 

• Vad är specifikt för dessa organisationer?  
• Hur arbetar de för att nå ut till studenter?  
• Varför anser de att studentnischen är tillräckligt intressant för att helt inrikta sig på 

denna? 
 

1.2 Definition 
Med studentinriktade bemanningsföretag menar jag företag vars huvudsakliga uppgift är att 
hyra ut studenter på hel- eller deltid och/eller hyra ut nyutexaminerade unga akademiker på 
hel- eller deltid. När jag i den fortsatta redogörelsen skriver studenter menar jag både 
nuvarande studenter och nyutexaminerade akademiker om inget annat anges, detta för att 
underlätta läsandet av denna uppsats. 
 
 
 

2 Bemanningsföretag i allmänhet och studenter i synnerhet 
 
I detta kapitel presenteras bemanningsbranschens framväxande, ges argument till varför det 
finns bemanningsföretag och redogörs kort om de olika verksamhetsområden 
bemanningsbranschen verkar inom. I de senare delarna av kapitlet tas upp studenters situation 
i förhållande till den svenska högskolans uppdrag samt tittas närmare på om studenter har 
möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. 
 
Mycket av den allmänna branschinformationen i detta kapitel har jag fått tillgång till genom 
Almegas hemsida. En av de sju medverkande arbetsgivarorganisationerna som utgör Almega 
är bemanningsbranschens samlingsorganisation Bemanningsföretagen. Ytterligare 
information har jag fått fram genom sökningar i DISA och LIBRIS. De sökord jag använde 
mig av var bemanning*. Uppgifter om studenters arbets- och livssituation har jag hittat på 
Högskoleverkets hemsida genom att söka på arbetslivssituation samt genom att titta i den 
dagsaktuella undersökningen Studentspegeln 2007. 
 

2.1 Reglering och avreglering 
Mellan 1968 och 1993 var det i princip förbjudet att bedriva privat förmedling av arbete i 
Sverige i ett vinstdrivande syfte. Det hela började redan efter första världskriget. International 
Labour Organisations (ILO) andra konvention 1919 innehöll en överenskommelse om att de 
länder som valde att godta konventionen förband sig att inrätta avgiftsfria offentliga 
arbetsförmedlingar. Dessutom skulle de eventuella privata arbetsförmedlingarna samordnas 
med de offentliga. Samtidigt utfärdade ILO en rekommendation till sina medlemsländer om 
att de skulle motverka vinstdrivande och/eller avgiftskrävande förmedlingar av arbete.9 
 

                                                 
9 Kent Friberg, Åsa Olli och Eskil Wadensjö, Privat förmedling av arbete i Sverige (Stockholm: Institutet för 
social forskning, 1999). 
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Trots det förbud som rådde ända fram till 1990-talets avreglering på området har det ändå 
funnits privata arbetsförmedlings- och personaluthyrningsverksamheter, främst inom kontors- 
och varvssektorerna. Bland annat bildades Stockholms Stenografservice 1953 som sedan dess 
har utvecklats till dagens Manpower Sverige.10 Friberg, Olli och Wadensjö skriver att det på 
senare tid sker en förskjutning mot yrken som kräver högskoleutbildning. Branschen frångår 
mer och mer traditionen med betoning på tillverkningsindustri och kontorstjänster. Ofta 
handlar det om snabba och korta placeringar på arbetsställena, en följd av ett 
organisationstänkande som dominerats av ”slimmade” organisationer med bara de viktigaste 
funktionerna bemannade på ett tillfredsställande sätt.11 
 
Under 1960-talet växte personaluthyrningsverksamheten fram, vilket ledde till diskussioner 
inom ILO huruvida reglerna skulle ändras eller inte. På en svensk förfrågan om 
personaluthyrning var en form av privat förmedling av arbete blev svaret jakande. 
Personaluthyrning var därför inte förenligt med konventionen från 1949 innehållande ett 
förbud mot privata arbetsförmedlingar.1997 års ILO konvention, nr 181 som trädde i kraft år 
2000, tillåter privata arbetsförmedlingar, dock inte för sjömän. Förmedlingarna får däremot 
inte ta ut avgift av de arbetssökande. Förbudet mot privata arbetsförmedlingar togs bort i 
Sverige redan 1993 genom lagen SFS 1993:440, med det tillägget att 
personaluthyrningsföretag inte får förhindra arbetstagaren att ta fast anställning hos det 
företag som arbetstagaren hyrs ut till.12 
 
En arbetstagare har inte rätt till arbetslöshetsersättning samtidigt som personen finns att tillgå 
bemanningsföretaget. Arbetstagaren anses vara anställd av bemanningsföretaget i den 
omfattning som denne står till bemanningsföretagets förfogande, oavsett arbetad tid eller 
erhållen lön.13 Det är alltså inte möjligt att arbeta halvtid via ett bemanningsföretag och 
stämpla upp resterande 50 procent i arbetslöshetsersättning. Detta innebär en osäkerhet för 
arbetstagaren i och med att bemanningsföretagens jobberbjudanden fluktuerar och kan leda 
till att arbetstagaren periodvis står utan jobb och därmed utan inkomst. Bemanningsföretagen 
löser detta genom att ge sina fast anställda konsulter en garantilön som de erhåller även om 
månadens arbete inte motsvarar en heltidstjänst. Samtidigt finns efterfrågan på tillfällig 
arbetskraft kvar vid arbetstoppar. Jag kan här se att det faktiskt finns ett utrymme för att 
använda sig av studenter. Studenter har som bekant redan en huvudsaklig försörjning genom 
studiemedlet samtidigt som detta är begränsat både rent pengamässigt men även tidsmässigt 
genom det bara är berättigat i totalt 12 terminer. Det finns alltså ett behov från studenternas 
sida att dryga ut studiemedlet genom att arbeta extra vid sidan av studierna. Kan detta vara en 
orsak till studentinriktade bemanningsföretags uppkomst? 
 

2.2 Varför finns bemanningsföretag? 
Bemanningsbranschen fyller en funktion på arbetsmarknaden. Andersson och Wadensjö 
redogör för fem argument till varför det finns bemanningsföretag. Den första anledningen är 
att bemanningsföretagen har en helt annan möjlighet än den enskilda individen att kombinera 
ihop flera deltidstjänster till en mer omfattande tjänst, eventuellt en heltidstjänst. Argument 
nummer två är att det är dyrt att rekrytera personal, en kostnad som kan vara svår att så att 
säga vinna tillbaka vid korta, tillfälliga anställningar. Att då använda ett bemanningsföretag är 
ett billigare sätt att snabbt få in personal. Bemanningsföretaget i sig har inte samma 
                                                 
10 Manpower, Det började redan 1953, [www-dokument], hämtat 2007-03-26. 
11 Friberg, Olli och Wadensjö. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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rekryteringskostnad då konsulten som skickas iväg förmodligen kommer att kunna skickas till 
fler kunder när uppdraget är slutfört. Det tredje argumentet är att bemanningsföretag har 
lättare att snabbt hitta lämpliga kandidater i och med sina omfattande databaser. Detta gäller 
framförallt gentemot småföretag. Det fjärde argumentet handlar om att det genom lagar och 
avtal är både dyrt och svårt att förändra bemanningen i en organisation. Genom att gå via ett 
bemanningsföretag går det att kringgå lagar och avtal genom att det är bemanningsföretaget 
som är slutgiltigt ansvarig för personalen och inte det inhyrande företaget. På så sätt blir det 
lättare för kundföretaget att minska personalstyrkan vid behov. Det femte och sista 
argumentet handlar om att främst företag i USA kan få lägre personalkostnader genom att 
löner och en del försäkringskostnader blir lägre, till exempel sjukförsäkringen. I Sverige, som 
har en annan facklig tradition än USA, regleras detta ibland annat kollektivavtal vilket leder 
till att detta argument troligtvis har mindre betydelse här än i USA.14 
 
Förutom de ovan nämnda argumenten uppger Andersson och Wadensjö även skäl för de 
anställda till varför de väljer att gå via ett bemanningsföretag. Det handlar även här om 
flexibilitet, som konsult har den anställde en helt annan möjlighet att välja uppdrag. Det ger 
en möjlighet att pröva olika arbeten samt kan dessutom ge högre lön för samma arbete. Ett 
exempel på det senare är sjuksköterskor som övergick från fasta anställningar till 
bemanningsföretag i slutet av 1990-talet/början av 2000-talet. Ur kundföretagets perspektiv 
kan det ändå vara lönsamt att hyra in personal trots den högre lönen. Jämfört med kostnaden 
för företaget att själv rekrytera personal kan bemanningsalternativet ändå vara billigare.15 
 

2.3 Verksamhetsområden 
Inom bemanningsbranschen finns det fyra olika verksamhetsområden; uthyrning, 
entreprenad, rekrytering och outplacement. Uthyrningsverksamheten är totalt sett det största 
verksamhetsområdet, den utgör ca 80 procent av branschens omsättning, och går ut på att 
bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare att utföra arbete i kundföretaget. Själva 
arbetsledningen sker av kundföretaget. Vid entreprenadverksamhet har bemanningsföretaget 
hand om en viss funktion åt kundföretaget och den arbetstagare som arbetar inom 
verksamheten leds direkt av bemanningsföretaget. Detta är med andra ord en typ av 
outsourcing av hela verksamhetsdelar. Bemanningsföretag kan även vara behjälpliga vid 
rekrytering av personal till kundföretagen. De kan handha hela eller delar av 
rekryteringsprocessen när kundföretag söker ny personal. Det fjärde verksamhetsområdet 
outplacement handlar om att bemanningsföretaget medverkar vid förändringar av den 
befintliga personalsammansättningen på kundföretaget. Det kan exempelvis handla om att 
hjälpa till att omplacera personal eller att upprätta handlingsplaner för att arbetstagarna ska 
finna nya anställningar.16 
 

2.4 Högskolans uppdrag 
Som jag nämnde i inledningen har högskolan till uppgift att samverka med det omgivande 
samhället.17 I Bolognadeklarationen från 1999, som nu håller på att genomföras i Sverige, är 
ett av de tre övergripande målen för högre utbildning i Europa att främja 

                                                 
14 Andersson och Wadensjö. 
15 Ibid. 
16 Tjänsteområden, Almega, [www-dokument], hämtat 2007-05-05. 
17 Svensk författningssamling, Högskolelag (1992:1434), [html-fil], 2 §. 
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anställningsbarheten.18 Med andra ord innebär det att högskolan ska underlätta övergången 
mellan studier och arbetsliv. Dock verkar det inte så att studenterna tycker att högskolan 
lyckas med denna del av sitt uppdrag. Tre fjärdedelar av de tillfrågade studenterna i Juseks 
arbetsmarknadsundersökning uppger att högskolan/universitetet inte underlättade kontakten 
med arbetslivet för dem. Samma undersökning visar att den minoritet som faktiskt fått ett 
arbete med hjälp av sin högskola har kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar 
utbildningen i större utsträckning än de som på andra sätt fått sina tjänster.19 
 
Praktik är ett exempel på åtgärder som kan tänkas användas för att åstadkomma en smidig 
övergång mellan studier och arbetsliv. Juseks nämnda arbetsmarknadsundersökning 
innehåller uppgifter som stöder denna tes. Av dem som haft praktik uppger majoriteten, 70 
procent av de svarande på enkäten, att praktiken varit till stor hjälp för att de skulle få sin 
första anställning efter examen. Dock uppger endast 30 procent av de nyutexaminerade 
akademikerna som ingick i studien att de haft praktik inom ramen för deras utbildning.20 
 

2.5 Utrymme till arbete vid sidan av studierna 
Går det att kombinera studier med arbete? I Sverige finns det stora möjligheter att studera på 
deltid vilket ger utrymme till andra sysselsättningar, exempelvis förvärvsarbete. Dock uppger 
två tredjedelar av respondenterna i Studentspegeln 2007 att de studerar heltid. Samma 
undersökning visar att hela 46 procent av de heltidsstuderande uppger att de arbetar vid sidan 
av studierna. Andelen arbetande studenter är enligt Studentspegeln 2007 högst bland studenter 
inom samhällsvetenskap och juridik och lägst bland civilingenjörsstudenter. Det verkar alltså 
inte vara så att det i första hand är deltidsstudenter som arbetar vid sidan av studierna.21 
 
I Studentspegeln 2007 uppger hela 39 procent av de heltidsstuderande studenterna att 
heltidsstudier inte motsvarar en heltidssysselsättning. Särskilt vanligt är detta inom humaniora 
och teologi samt inom samhällsvetenskap och juridik. Ungefär 50 procent av de studenter som 
uppgav att de lägger ner mindre än 30 timmar i veckan på studier lönearbetar vid sidan av 
studierna. Samtidigt visar undersökningen att det inte finns något absolut samband mellan få 
nedlagda timmar på studier och omfattande lönearbete. Högskoleverkets slutsats av 
Studentspegeln 2007 är att den högre utbildningen inte fungerar i den mån det är avsett. 
Undersökningen ger dock inget svar på om orsaken till detta är om studenterna inte erbjuds 
tillräckligt omfattande undervisning av god kvalitet eller om studenterna inte klarar av det 
egna ansvaret att själva utnyttja och planera sin tid för studier.22 
 
I en annan av Högskoleverkets rapporter inom ämnesområdena pedagogik, didaktik och 
pedagogiskt arbete påpekas att undervisningstiden i dessa ämnen uppfattas som mycket liten. 
Ett skäl som anges i denna utvärdering till att lärarledd undervisning sker i liten utsträckning 
är att utbildningarnas ekonomiska ramar har minskat.23 Just denna rapport gäller de ovan 
nämnda ämnesområdena men även i Högskoleverkets slutrapport Hur har det gått? nämner 

                                                 
18 Högskoleverket, Bolognaprocessen, [html-fil], hämtat 2007-05-10. 
19 Jusek 2007. 
20 Ibid. 
21 Högskoleverket, Studentspegeln 2007, (Stockholm: Högskoleverket, avdelningen för statistik, och analys, 
Rapport 2007:20 R, 2007). 
22 Ibid. 
23 Högskoleverket, Utvärdering av grund- och forskarutbildning inom ämnesområdena pedagogik, didaktik och 
pedagogiskt arbete vid svenska universitet och högskolor, Del 1, (Stockholm: Högskoleverket, Rapport 2005:19 
R, 2005). 
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att dålig ekonomi inom främst samhällsvetenskapliga utbildningar leder till låg 
undervisningstäthet.24 En låg andel schemalagd tid ger stor frihet för dessa studenter att själv 
disponera sin tid mellan studier och andra aktiviteter, som exempelvis ett extraarbete. 
Slutsatsen av detta är att många studenter anser sig alltså ha möjlighet att lägga ner tid på 
förvärvsarbete trots heltidsstudier. 
 
 
 

3 Tillvägagångssätt och urval 
 
I detta kapitel redogör jag för mitt tillvägagångssätt under genomförandet av denna studie. Jag 
tar upp studiens kvalitativa ansats, genomförandet av intervjuerna, etiska överväganden samt 
hur jag gjort min analys och mina tolkningar. 
 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats så till vida att jag vill ge en bild av hur två 
studentinriktade bemanningsföretag ser på sin roll på arbetsmarknaden. Starrin skriver att 
termen kvalitet har att göra med beskaffenhet och att fokus för en kvalitativ analys bör vara 
att undersöka beskaffenheten hos ett fenomen.25 Med andra ord kan mitt syfte med uppsatsen 
uttryckas som att jag vill undersöka organisationernas syn på sig själva, hur de är beskaffade, 
i relation till arbetsmarknaden. För att göra detta har jag valt att intervjua en anställd på två 
studentinriktade bemanningsföretags kontor, det vill säga ingen som arbetar som konsult åt 
något av företagen. 
 
I min undersökning använde jag mig av intervjuer för att få information från de båda 
bemanningsföretagen. Kvale skriver att intervjuer passar bra för att beskriva människors syn 
på sitt liv och för att beskriva deras upplevelser.26 Då syftet är att beskriva hur de valda 
organisationerna ser på sin roll på arbetsmarknaden tyckte jag att intervjuer var mest lämpade 
att använda. Organisationerna i sig går inte att fråga, däremot går det att fråga representanter 
som har en tillräckligt hög position inom organisationerna, något som jag anser att mina 
informanter har. 
 
Jag började med att kontakta de två företag som jag på förhand hade kännedom om att de 
enbart är inriktade på studenter och unga nyutexaminerade akademiker i sin 
uthyrningsverksamhet. Jag har valt att kontakta de personer som jag tror haft möjlighet att ge 
mig mesta möjliga information, som är mest insatta i företagen. Dessa personer kontaktades 
via telefon. 
 

3.1 Intervjuerna 
Inför intervjuerna e-postade ett informationsbrev (se Bilaga 1) och en intervjuguide (se Bilaga 
2) till informanterna. Informationsbrevet innehöll information om syftet med min studie samt 
en motivering till varför jag vänt mig till dem. Det är viktigt att informanten inte undanhålls 
information som kan påverka dess medverkande i studien. För att få information från 

                                                 
24 Högskoleverket, Hur har det gått? - En slutrapport om Högskoleverkets kvalitetsgranskningar 2001-2006, 
(Stockholm, Högskoleverket, Rapport 2007:31 R, 2007). 
25 Bengt Starrin, Om diskussionen kvalitativ –kvantitativ i social forskning, Bengt Starrin och Per-Gunnar 
Svensson, red., Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 1994). 
26 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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människor måste forskaren vara ödmjuk och visa hänsyn till respondenterna och 
informanterna. De måste få information om undersökningens syfte och hur deras svar 
kommer att behandlas. Detta etiska övervägande kallar Kvale för informerat samtycke.27 I 
stycke 3.2 går jag närmare in på vilka etiska ställningstaganden jag gjort under studiens gång. 
 
Intervjuerna registrerades med hjälp av mobiltelefon, dels för att jag skulle vara säker på att 
jag inte missade något i informanternas utsagor och dels för att jag helt skulle kunna 
koncentrera mig på att lyssna och genomföra en bra intervju. Vid transkriberingen av 
intervjuerna togs hänsyn till att förtydliga vissa utlåtanden. Detta gjorde jag för att underlätta 
uttagande av citat ur intervjuerna. Jag har till exempel inte skrivit ner varenda paus eller 
omformulering som informanterna har sagt utan mer fokuserat på vad de velat förmedla. Det 
viktigaste i denna studie är vad som sägs och inte nödvändigtvis hur det sägs då jag inte 
lägger tyngd på att finna eventuella dolda budskap i informanternas svar. Kvale uttrycker det 
som att omformuleringar vid utskrift är lämpliga då den ska användas till att ge ett allmänt 
intryck av informantens åsikter medan intervjun behövs transkriberas ordagrant vid 
exempelvis sociolingvistiska och psykologiska analyser.28 
 
Intervjuerna var av semistrukturell, eller halvstrukturerad, karaktär. Enligt Kvale omfattar en 
halvstrukturerad intervju olika teman och förslag till frågor samtidigt som det finns möjlighet 
att göra förändringar under intervjuns genomförande.29 Jag hade på förhand skrivit frågor på 
områden som jag ville prata om. Samtidigt fanns det möjlighet för informanterna att berätta 
fritt runt omkring dessa områden samt att lägga till ytterligare aspekter. 
 
Den ena intervjun skedde på informantens kontor. Vid en personlig intervju där forskaren 
möter sin informant öga mot öga är det viktigt att tänka på hur själva intervjusituationen är 
arrangerad. Johannessen och Tufte skriver att intervjusituationen är en av de omständigheter 
som påverkar relationen mellan intervjuaren och den intervjuade. Det är en stor fördel om 
informanten känner sig bekväm i situationen och därför kan det vara bra att befinna sig i 
dennes naturliga miljö.30 
 
Den andra intervjun skedde via telefon. Det hade varit att föredra att även denna intervju hade 
skett genom ett personligt möte, men då informanten inte hade någon möjlighet att träffa mig 
var denna lösning nödvändig för att överhuvudtaget få tillgång till informantens uppgifter. I 
en intervjus personliga möte kan information fås som annars är svår att hitta. Interaktionen 
mellan informant och intervjuare blir mer subtil i direktkontakt än när samtalet sker indirekt 
via telefon. Då förutsättningarna för denna intervju inte såg riktigt likadana ut som den första 
intervjun ledde detta till att denna intervju fick en lite annan karaktär. Informanten uppgav en 
tid för mig då jag ringde upp för att genomföra intervjun. Då osäkerhet från min sida rådde 
om hur lång tid jag hade att disponera och jag uppfattade en viss stress från informantens sida 
blev denna andra intervju betydligt kortare än den första. Detta ledde även till att den från 
början tänkta halvstrukturerade intervjun blev i det närmaste helt strukturerad utifrån 
intervjuguiden. 
 
Det föll alltså ut så att de två intervjuerna blev betydligt olika långa. Den första intervjun 
varade i en halvtimma medan telefonintervjun endast höll på i åtta minuter. Så här i efterhand 
hade det varit att föredra att jag redan direkt efter intervjuernas genomförande såg mig om 
                                                 
27 Ibid. 
28 Kvale. 
29 Ibid. 
30 Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003). 
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efter ännu en informant för att utöka mitt empiriska material. Istället började jag bearbeta det 
material jag hade och när jag insåg att det var bristfälligt var det för sent att utöka studien, om 
jag ville bli klar inom tidsramen. Därför valde jag att fokusera på det material jag faktiskt 
hade samlat in och försökte göra det bästa av situationen. Till studiens fördel är dock att båda 
informanternas svar går i samma riktning och därför är det tveksamt om en ytterligare intervju 
hade tillfört någon betydelsefullt ny information. 
 
Kvale skriver att det råder en obalans av maktfördelningen i en intervjusituation. Intervjuaren 
har ett visst övertag eftersom det är denne som har all information om undersökningens syfte 
och genomförande. Det är viktigt att vara medveten om detta under intervjutillfället så att 
intervjuaren medvetet undviker ytterligare distansering från informanten genom exempelvis 
ett för informanten ovanligt klädval.31 I mitt fall var detta inte något problem. Det räckte att 
jag tänkte på att använda ett vårdat språk som passar i en intervjusituation istället för ett mer 
vardagligt språk, samt använde vårdad klädsel vid den personliga intervjun. 
 

3.2 Etiska överväganden 
Vid varje intervjusituation tillfrågades informanterna huruvida jag fick ange namnet på 
respektive företag. Båda företagen sa att det gick bra att jag skrev ut deras namn, ett av 
företagen satte dock upp villkoret att informanten ville läsa igenom texten innan den 
lämnades in för att kontrollera att ingen värdefull information når organisationer med 
konkurrerande verksamheter. Jag lovade informanten detta i enlighet med Vetenskapsrådets 
första rekommendation. Det finns naturligtvis risker kopplade med att lova informanten att 
läsa igenom uppsatsen innan publicering. Informanten kan bestämma sig för att dra sig ur sin 
medverkan och då står jag där med information jag inte har tillåtelse att använda. Samtidigt 
har informanten rätt att när som helst dra sig ur undersökningen. De forskningsetiska 
principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som är utfärdade av 
Vetenskapsrådet handlar om att informera de som berörs av forskningen om forskningens 
syfte, att deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att informanten har rätt att avbryta sin 
medverkan. De forskningsetiska principerna handlar även om att ge de inblandade personerna 
största möjliga konfidentialitet.32 Därför utelämnas informanternas namn och position inom 
företagen i uppsatsen. Dock har jag valt att ändå skriva ut företagens namn för att undvika 
eventuella spekulationer om vilka de medverkande företagen är. Av mig insamlade uppgifter 
under arbetets gång med uppsatsen används bara i ändamålet att göra min uppsats så bra som 
möjligt. 
 

3.3 Analys och tolkningar 
Inom kvantitativa undersökningar värdesätts undersökningens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet som en slags kvalitetssäkring av den. Inom kvalitativa undersökningar talas 
det hellre om tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet.33 
 
En giltig studie karaktäriseras av att syfte, metod och resultat hänger ihop. När det gäller 
giltighet inom kvalitativa studier nämner Larsson ett konsistenskriterium som 
valideringsform. Detta innebär att tolkningen har hög kvalitet om alla delar av empirin tas om 
hand på ett tillfredsställande sätt så att en inre logik finns. Det vill säga att inga delar av 

                                                 
31 Kvale. 
32 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (Vetenskapsrådet, 2002). 
33 Larsson, Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier, Starrin och Svensson. 
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empirin säger emot tolkningen.34 I denna uppsats har jag gjort mitt bästa för att göra en så 
riktig analys som möjligt där inga lösa ändar finns. I slutändan är det dock upp till läsaren om 
denne väljer att tro på mina resultat. 
 
Överförbarhet innebär enligt Johannessen och Tufte att tolkningar, förklaringar och begrepp 
utvecklade inom en undersökning kan vara värdefulla även i andra sammanhang.35 I min 
studie handlar överförbarhet dels om att resultaten från de två undersökta studentinriktade 
bemanningsföretagen även kan gälla för andra studentinriktade bemanningsföretagen, och 
dels om att lärdomar kan dras från hur dessa bemanningsföretag fungerar till att förbättra 
högskolans arbete mot att förbereda studenter för arbetslivet. 
 
 
 

4 Resultat och Analys 
 
Jag inleder detta kapitel med att presentera de båda organisationerna som ingår i 
undersökningen. Därefter redovisas och tolkas de resultat som framkommit under intervjuerna 
utifrån mina frågeställningar. 
 

4.1 Företagspresentationer 

4.1.1 StudentConsulting 
StudentConsulting startades 1997 i Luleå av Tobias Lindfors, idag företagets VD, och Niklas 
Jansson. De startade företaget för att de själva kände ett behov av att arbeta under studietiden 
för att skaffa sig meriter och referenser. Utifrån deras personliga behov skapades företagets 
grundtanke om att få ut studenter i arbete i ett tidigt skede. Företaget arbetar med att bemanna 
studenter och unga nyutexaminerade akademiker upp till fem år efter avslutade studier. De 
hyr dels ut studenter på deltid och dels studenter och unga akademiker på heltid. Idag finns 
StudentConsulting på samtliga universitets- och högskoleorter med sin verksamhet och har 
kontor i Luleå, Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Växjö och Helsingborg.36 
 
År 2006 hade StudentConsulting 5000 studenter och akademiker som arbetade som konsulter 
ute hos olika kunder. Samma år hade 75 000 studenter och akademiker registrerat sig på 
företagets hemsida. Informanten uppger att merparten av dem som jobbar åt 
StudentConsulting under sin studietid får jobb direkt efter avslutade studier. 
 

4.1.2 Academic Work 
Academic Work grundades 1998 och har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, 
Malmö, Örebro, Jönköping och Oslo. Förutom att bemanna studenter och unga akademiker på 
hel- eller deltid så sysslar Academic Work även med rekryteringsuppdrag till företag som vill 
anställa egen personal.37 
 

                                                 
34 Larsson, Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier, Starrin och Svensson. 
35 Johannessen och Tufte. 
36 StudentConsulting, Kontakta oss, [www-dokument], hämtat 2007-05-01. 
37 Academic Work, Nu och då om oss, [www-dokument], hämtat 2007-06-02. 
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Förra året, 2006, arbetade 8000 studenter och unga akademiker som konsulter för företaget. 
Academic Work säger sig vara det största studentinriktade bemanningsföretaget i Sverige. 
Uppgifter från företagets hemsida är att 110 000 studenter och unga akademiker finns 
registrerade i deras databas.38 
 

4.2 Bemanningsprocessen 
Själva bemanningsprocessen går till så att studenterna registrerar sig på respektive företags 
hemsida genom att de fyller i uppgifter om bland annat studier och arbetslivserfarenhet samt 
laddar upp sitt CV och personliga brev. På StudentConsulting går det vanligtvis till så att 
studenten måste visa sitt intresse genom att själv aktivt söka olika uppdrag som företagen lagt 
ut där. På Academic Work görs även sökningar i databasen över registrerade studenter och e-
post skickas ut till studenter som uppgett kriterier som uppfylls av det aktuella uppdraget. 
Merparten av StudentConsultings dagliga verksamhet går ut på att matcha rätt student till rätt 
uppdrag samt att hitta kunder som de kan skriva rikstäckande avtal med så att de kan bemanna 
studenter och unga akademiker i hela landet. En fokusering ligger på stora bolag som har 
verksamhet på flera ställen runt om i landet. 
 
Nästa steg i rekryteringsprocessen är att sålla ut vilka som är mest intressanta för uppdraget 
och så får dessa personer komma på intervju på bemanningsföretaget. På Academic Work 
presenteras sedan den mest lämpade kandidaten för kunden och på StudentConsulting 
slutgodkänns den blivande konsulten antingen av företaget själva eller av kunden. De båda 
företagen har som arbetssätt att knyta studenterna till specifika kunder för att på så sätt 
erbjuda kunden att samma konsulter återkommer vid varje arbetstillfälle. På 
StudentConsulting går det till så att en grupp av studenter samsas om att bemanna ett uppdrag. 
 
Vid uthyrning av personal så är det uthyrande företaget, bemanningsföretaget, arbetsgivare för 
den uthyrda konsulten och det är även detta som betalar ut konsultens lön. När konsulten 
blivit uthyrd till ett företag, kunden, är det detta företag som leder och fördelar arbetet på den 
aktuella arbetsplatsen. Informanterna på båda företagen menar att det finns en styrka med att 
arbeta med studenter gentemot de generella bemanningsföretagen som arbetar mot en bredare 
kategori av människor. Informanten på Academic Work uttrycker sig på detta sätt: 
 

… generellt sett så har man väl en syn så att säga som vi tycker också att vi får bekräftad. Och 
det jämfört med andra bemanningsföretag är att studenter är ambitiösa, de är hungriga, de vill 
göra bra ifrån sig så att man får generellt sett en bra kvalitet. 

 

4.2.1 Analys 
Den här ambitionen att göra bra ifrån sig som konsult kan mycket väl ha sin grund i att 
studenten vill visa upp sina kvaliteter och öka chanserna för en framtida anställningsbarhet. 
Som jag skrev i kapitel två så är hela 75 procent av de tillfrågade studenterna i Juseks 
arbetsmarknadsundersökning missnöjda med högskolans kontakt med arbetslivet. Samtidigt 
visade undersökningen att de studenter som haft bra kontakt med arbetslivet genom 
exempelvis praktik i större utsträckning än studiekamraterna utan praktik fått ett kvalificerat 
arbete efter studierna.39 Ett extraarbete under studietiden kan, om det är inom samma område 

                                                 
38 Academic Work, Nu och då om oss, [www-dokument], hämtat 2007-06-03 
39 Jusek 2007. 
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som utbildningen, vara ett alternativ för de studenter som saknar praktik i sina utbildningar. 
På så sätt kan det även vara en ingång till en lyckad etablering på arbetsmarknaden. 
 
StudentConsultings tanke om att låta en grupp studenter bemanna ett uppdrag tillsammans 
leder till att ett antal individer återkommer till samma kundföretag under en längre tid. 
Studenten kan genom detta förfarande bygga upp en arbetsrelation med den ansvarige på 
kundföretaget och därmed bygga upp ett förtroende för den samme. 
 

4.3 Hur arbetar företagen för att nå ut till studenter? 
Båda organisationerna arbetar aktivt med att marknadsföra sig mot studenter. 
StudentConsulting har ambassadörer spridda över landets högskolor och universitet som 
sysslar med att visa företaget mot studenter. Utöver detta är organisationerna med på 
arbetsmarknadsdagar och de marknadsför sig på Internet. Academic Work uppger dock att det 
viktigaste sättet att nå studenter är genom att kompisar tipsar varandra. De som redan jobbar 
via företaget berättar om detta för sina kompisar. Kompisarna blir i sin tur intresserade och 
kontaktar Academic Work, och så förs ryktet vidare. 
 
Båda företagen vill tillföra studenterna ett mervärde till studierna. Hos StudentConsulting 
heter det att de lockar studenterna med att göra karriär under studietiden och Academic Work 
vill erbjuda genvägen till drömjobbet. Informanten på StudentConsulting menar att det idag 
inte räcker med att bara studera eller ha en examen för att få ett jobb. Studenten måste 
förbereda sig inför arbetslivet och ha kontakter ute på arbetsmarknaden, nätverk och 
referenser för att underlätta övergången mellan studier och arbetsliv. Informanten betonar att 
det är en viktig fråga att få ut studenter i arbetslivet i och med den stora arbetslöshet som 
råder. I detta syfte arbetar StudentConsulting mot de olika studentkårerna. Så här uttrycks det 
av informanten på Academic Work: 
 

Hos Academic Work så stannar man inte i tio års tid, utan att man jobbar hos oss under 
studietiden så att säga, och kanske ett, två år efter studietiden på heltid. Vi är en sluss in på 
arbetsmarknaden. Vi stärker studenternas kompetens, vi breddar deras kompetens och gör dem 
mera attraktiva på arbetsmarknaden. Vi hjälper dem vidare så att säga, vi försöker vara en 
genväg till drömjobbet. 

 
Informanten på StudentConsulting menar att detta tänkande om att hjälpa studenter med 
övergången mellan studier och arbetsliv hela tiden funnits inom företaget: 
 

Det var det vi såg 1997 att det här är ett väldigt bra sätt för studenter att komma ut i arbete vid 
ett tidigt skede, få arbetslivserfarenhet, meriter, kontakter, som leder till arbete efter avklarade 
studier. 

 
Academic Work betonar sin storlek gentemot andra studentinriktade bemanningsföretag som 
en styrka. Ytterligare ett motiv som informanten på Academic Work ger till fokuseringen mot 
studenter är att en specialisering mot ett område leder till en högre kompetens inom området 
samt en ökad förståelse för den verksamhet företaget bedriver. Ur studenternas och de unga 
akademikernas perspektiv menar informanten att dessa vet att det finns företag som är 
intresserade av den kategori människor som de ingår i. Ur kundernas perspektiv ses företaget 
som en slags expert på studenter och unga akademiker. StudentConsulting ger i det närmaste 
en identisk beskrivning till skillnaden mellan de och mer generellt inriktade 
bemanningsföretag. Med informantens egna ord låter det så här: 
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…det är väl framförallt om man ska jämföra oss med de traditionella, är ju att vi är fokuserade 
på studenter och akademiker. Vår målsättning är att få ut så många som möjligt i arbete, och 
göra tröskeln så låg som möjligt för att få ut studenter i arbete. Vad menar jag med det? Jo, man 
måste hitta lösningar med våra kunder som bygger på att de vill ta in studenter och unga 
akademiker. 

 
Där Academic Work betonar sin storlek som styrka gentemot andra studentinriktade 
bemanningsföretag lyfter Student Consulting upp sin spridning över landet som en styrka och 
karaktäristika för dem. 
 
StudentConsulting arbetar med kontinuitet. De vill att studenterna ska kunna arbeta hos dem 
under hela sin studietid och allra helst hos samma kund. Informanten förklarar det som att 
studenten under sina första studieår kan gå in och utföra enkla arbetsuppgifter exempelvis 
inom lager och logistik för att senare ju längre studenten kommer i sin utbildning gå över till 
mer avancerade arbetsuppgifter som passar med studentens utbildningsområde. Informanten 
säger att de vill bli mer än bara ett extraarbete och påpekar att företaget coachar sina studenter 
så att de kan göra karriär under studietiden. Arbetet under studietiden ska enligt informanten 
leda till: 
 

… väldigt bra jobb när man är färdig. Åtminstone att man har referenser och meriter så att man 
kommer väldigt långt på vägen. 

 

4.3.1 Analys 
 
Båda de översta citaten på sida 14 visar att företagen aktivt tänker sig själva som viktiga 
aktörer på arbetsmarknaden sett ur studenters och unga akademikers perspektiv. Ett av 
företagen startades till och med för att stilla grundarnas egna behov av att vilja visa upp sig 
för potentiella framtida arbetsgivare. De märkte att behovet inte bara fanns hos de själva och 
startade därför sin verksamhet. Att det här behovet verkligen finns bland studenterna är 
någonting som stöds av de tidigare redovisade resultaten av Juseks 
arbetsmarknadsundersökning 2007. 
 
Det nämnda kontinuitetstänkandet hos StudentConsulting, som vill följa studenten och 
utveckla arbetsuppgifterna i takt med studentens ökade teoretiska kunskaper känns igen från 
Dreyfus & Dreyfus femstegsmodell för lärande av kompetenser. I denna modell utvecklas 
individen från novis via avancerad nybörjare, kompetent och skicklig till att slutligen bli 
expert på området.40 Genom att gradvis öva upp sin förmåga i takt med att individen 
införskaffar sig ökade teoretiska kunskaper blir således en slags blandning av Dreyfus & 
Dreyfus modell och den svenska högskoleverksamheten. Att blanda dessa två pedagogiska 
tankegångar kan kanske vara ett vinnande koncept för den svenska högskolan för att förbättra 
förankringen med arbetslivet och förenkla studenternas övergång till den samma. 
Kontinuitetstanken har även en annan styrka, nämligen att studenten får en möjlighet att 
gradvis tillämpa sina teoretiska kunskaper praktiskt. Extraarbetet kan ur detta perspektiv ses 
som en slags praktik där tillfälle ges att testa om de verkliga arbetsuppgifterna motsvarar 
studentens förväntningar. Även att utföra uppdrag åt en och samma kund är en styrka i och 
med att parterna lär känna varandra med tiden. Då har studenten goda möjligheter att utveckla 
en bra relation med kunden och därigenom utveckla sitt kontaktnätverk och sina referenser. 
 
                                                 
40 Henry Egidius, Pedagogik för 2000-talet, (Stockholm: Natur och Kultur, fjärde utgåvan, 2003). 
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4.4 Varför intresset att nischa sig mot studenter? 
Informanten på Academic Work påpekar att det är förhållandevis få bemanningsföretag som 
enbart är inriktade på studenter och unga akademiker av de bemanningsföretag som finns i 
Sverige. Båda informanterna uppger att marknaden för studentinriktade bemanningsföretag 
ser bra ut. 
 
Både Academic Work och StudentConsulting uppger att kunderna uppskattar att hyra in 
studenter samtidigt som de påpekar att de själva tycker att det är spännande att arbeta med 
unga människor som står i början av sin karriär. 
 

… det är ju det att vi tycker att det är kul att hjälpa studenter och unga akademiker i arbete. Det 
är en kategori människor som det är kul att jobba med. Dels för att våra kunder uppskattar det, 
de tycker att det är bra, och dels för att liksom vi tycker det är själv, internt, stimulerande att 
jobba med människor som är i början av sin karriär. (Informanten på Academic Work) 
 

Academic Work har dessutom som mission att hjälpa studenter med extrajobb under 
studietiden och sedan hjälpa dem till ett fast jobb efter examen. Båda informanterna betonar 
att studenterna och de unga akademikerna får erfarenheter, förståelse för hur arbetslivet 
fungerar, meriter och kontakter genom att arbeta som konsult för företagen. 
StudentConsulting följer studenten under studietiden och säger sig vilja bli mer än bara ett 
extraarbete, de vill bli en möjlighet till att göra karriär: 
 

Vi jobbar med karriärcoachning, komma in i nätverk, det här ska leda till väldigt bra jobb när 
man är färdig. Åtminstone att man har referenser och meriter så att man kommer väldigt långt 
på vägen. 

 
StudentConsulting säger sig vilja vara ett hjälpmedel för studenternas etablering på 
arbetsmarknaden på ett mer förebyggande sätt än exempelvis Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS), där de nyutexaminerade akademikerna, liksom alla andra i Sverige hamnar vid 
arbetslöshet. 
 
Informanterna uppger ytterligare ett motiv för inriktningen mot studenter. De uppger att 
många företag har ett behov av personer som kommer in och arbetar några timmar extra i 
veckan eller i månaden. Det här uppges passa väldigt bra ihop med studenter som, beroende 
av utbildning, ibland har lite schemalagt tid och därför stor frihet att själva disponera sin tid. 
På så sätt både finns och ges möjlighet att arbeta extra vid sidan av studierna. 
 
StudentConsulting har nyligen startat upp verksamhet i Oslo och även Academic Work har 
verksamhet där. StudentConsultings motiv är att de vill kunna erbjuda svenska studenter och 
unga akademiker möjlighet att arbeta i Norge för att slippa ifrån arbetslöshet här hemma i 
Sverige. 
 

4.4.1 Analys 
Informanternas uppgifter om att många studenter själva har stora möjligheter att fördela sin 
tid är något som stöds av de uppgifter som Högskoleverket fått fram i Studentspegeln 2007. 
Där uppger knappt 40 procent att heltidsstudier inte motsvarar den heltidssysselsättning som 
den är avsedd att vara. Högskoleverkets slutrapport Hur har det gått? från 2007 tar, som 
tidigare påpekats, upp att dålig ekonomi är en orsak till låg undervisningstäthet. Beroende 
vilken angripspunkt som väljs kan det tyckas både vara bra och dåligt att detta utrymme att 
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arbeta extra vid sidan av studierna finns. Å ena sidan kan det anses vara synd att studenterna 
inte erbjuds undervisning i den utsträckning att studierna faktiskt motsvarar en 
heltidssysselsättning. Å andra sidan kan det anses vara bra att utrymmet att arbeta extra 
faktiskt finns nu när det ser ut på det viset att högskolan har för dålig samverkan med 
arbetslivet och många utbildningar saknar praktikinslag. 
 
StudentConsultings mer proaktiva förhållningssätt gentemot AMS att få ut studenter på 
arbetsmarknaden är ganska självklar. Det säger i och sig självt genom en snabb jämförelse av 
organisationernas arbetssätt. Arbetsförmedlingen arbetar med att förmedla jobb som andra 
organisationer har meddelat dem om medan bemanningsföretagen har säljare som arbetar med 
att sälja in företagets tjänster hos andra organisationer. En vanlig säljandestrategi är att 
uppmärksamma, i det här fallet organisationen, på dess brister och behov för att sedan erbjuda 
lösningar på dessa problem.41 Bemanningsföretagen bygger på detta säljande sätt upp ett 
kontaktnät som kommer studenterna till del genom att de kommer in i systemet och visar upp 
sin förmåga för delar av kontaktnätet. Dessa delar kan de sedan göra till en del av sitt eget 
kontaktnät genom att de byggt upp en arbetsrelation till de människor de utfört uppdrag hos. 
 
De båda företagens senaste steg att utveckla verksamheten till att hyra ut studenter även i 
Norge ger en indikation om att de menar allvar med sin ambition att verkligen hjälpa 
studenter ut i arbetslivet. 
 

4.5 Sammanfattat resultat och slutsatser 
Det som hela tiden återkommer i informanternas utsagor är att studenterna ges en möjlighet 
att skaffa sig erfarenhet, meriter och referenser för att stärka sin egen anställningsbarhet efter 
avslutade studier. 
 
I kapitel två skrev jag att Friberg, Wadensjö och Olli noterat en förskjutning mot yrken som 
kräver högskoleutbildning inom bemanningsbranschen, där det ofta handlar om mycket 
tillfälliga uppdrag. De studentinriktade bemanningsföretagen har visserligen en hel del 
uppdrag som inte i sig kräver högskoleutbildning. Dock eftersträvar de båda företagen att 
studenterna ska få in en fot på arbetsmarknaden så att de i förlängningen kan få ett kvalificerat 
arbete som motsvarar deras utbildning. Dessutom ingår det i Academic Works verksamhet att 
rekrytera nyutexaminerade åt sina kunder och i denna del av verksamheten handlar det bara 
om akademikeruppdrag. Så Friberg, Wadensjö och Ollis iakttagande verkar stämma 
någorlunda överens med de här två studentinriktade bemanningsföretagen. För även om inte 
själva uppdragen i sig alltid kräver högskolekompetens i det första steget, så har företagen 
tanken om att uppdraget på sikt ska utvecklas och bli mer och mer kvalificerat i takt med 
studentens ökade kunskaper. 
 
Det finns en efterfrågan på tillfällig arbetskraft vid arbetstoppar hos kundföretagen och för 
den uthyrda konsultens sida finns möjlighet till flexibilitet och att få pröva olika arbeten. 
Högskolan å sin sida upplevs brista i sitt uppdrag att underlätta studenters kontakt med 
arbetslivet trots att de studenter som säger att de fått hjälp av sin högskola, genom exempelvis 
praktik, upplever att de haft stor nytta av denna i avseende till deras första anställning efter 
examen. Många studenter uppger att de arbetar vid sidan av studierna och nästan lika många 
menar att heltidsstudier inte motsvarar en heltidssysselsättning. 
 

                                                 
41 Pär Westring, Marknadsföringskurs för Projektgruppen för Personalvetarnas Dag 2007, Uppsala, 20061204. 
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I detta kapitel har jag skrivit om att ett av de två företagen startades för att grundarna själva 
ville skaffa sig meriter och referenser inför sitt eget stundande arbetsliv. Många studenter som 
går via något av dessa två studentinriktade bemanningsföretag får ett arbete direkt efter 
examen, eller har i alla fall bra förutsättningar för att få ett. Studenterna är ambitiösa och 
villiga att göra bra ifrån sig. Dessutom tycker företagen att det är en viktig fråga att få ut 
studenter i arbete. Framför allt StudentConsultings arbetssätt att följa studenten och låta denne 
utföra mer och mer kvalificerade uppgifter kan var någonting för högskolan att ta till sig. 
 
 
 

5 Diskussion 
Rapporter från högskoleverket (2007:31 R, 2007:20 R och 2006:28 R) och Juseks 
arbetsmarknadsundersökning 2007 visar att högskolan är otillräcklig i sin roll att främja 
samverkan med omvärlden som studenters anställningsbarhet efter avtagen examen. Finns det 
då någonting som högskolan kan lära av de studentinriktade bemanningsföretagen? Uppsatsen 
visar att dessa två bemanningsföretag vill fylla ett tomrum som idag finns, nämligen 
avsaknaden av en språngbräda ut i arbetslivet. Det kan finnas mycket att lära av dessa företag. 
Exempelvis StudentConsultings tanke om att följa studenten under studietiden och låta denne 
stanna hos ett företag och i takt med ökade kunskaper låta personen utföra mer avancerade 
arbetsuppgifter. Någonting liknade borde inte vara alltför svårt att skapa i högskolans regi. På 
så sätt skulle studenternas anställningsbarhet öka i och med att företaget vet vad individen i 
fråga går för och då slipper de risker som ett vanligt rekryteringsförfarande innebär. 
 
Sedan går det naturligtvis att ifrågasätta hur ansvarskännande de här företagen egentligen är 
med resonemanget om att följa studenten genom studietiden. Eftersom det handlar om 
vinstdrivande företag så är det ekonomin som styr i slutändan. Troligtvis skulle dessa företag 
inte vara beredda att gå en omväg för att se till att deras studenter får ett fast jobb efter 
examen, men det är mycket möjligt att studenten själv har blivit utrustad med förmågan att 
själv ta steget och hitta ett kvalificerat arbete med hjälp av de erfarenheter personen fått under 
sin tid som konsult på bemanningsföretaget. Kritiken är viktigt att ha i åtanke samtidigt som 
det på något sätt råder en slags ”win-win situation” där båda parter har något att tjäna. 
Studenterna får en chans att visa upp sig och skaffa arbetslivserfarenhet medan företaget 
tjänar pengar och kan växa.  
 
I ett tänkbart scenario där den svenska högskolan satsar på en tydligare arbetslivsförankring 
torde marknaden för de studentinriktade bemanningsföretagen minska. Detta beroende på att 
bemanningsföretagens kundföretag då istället har direktkontakt med de olika universiteten 
och högskolorna genom exempelvis arbetsplatsförlagd utbildning. Än så länge verkar det 
dock som att utvecklingen kommer att gå fortsatt framåt för studentbemanningsföretagen. 
Troligtvis är det väl så att vinstdrivande företag har lättare för att samarbeta då de verkar 
under liknande omständigheter. Högskoleverksamheten ser inte direkt ut som verksamheten 
gör för ett normalt aktiebolag. 
 

5.1 Förslag till fortsatta studier 
Förslag till fortsatta studier är att närmare undersöka hur de uthyrda studenterna och unga 
akademikerna ser på de studentinriktade bemanningsföretagen. Den här uppsatsen ger 
företagens bild av sig själva. Det skulle vara intressant att få andra perspektiv på detta 
fenomen. Som jag nämnde i inledningen har det gjorts mycket lite forskning inom området, så 
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det finns med all säkerhet flera olika utgångspunkter för att ta sig an de studentinriktade 
bemanningsföretagen. Jag valde att vända mig till de valda organisationerna som angreppssätt 
av fenomenet studentinriktade bemanningsföretag, bland annat för att det kändes säkrare än 
att försöka hitta studenter som gått via studentinriktade bemanningsföretag. Då fenomenet är 
förhållandevis nytt och då forskning inom det saknas ser jag flera olika angreppssätt att gå 
vidare med fortsatta studier utifrån mina resultat. Ett exempel skulle kunna vara att titta på 
fenomenet studentinriktade bemanningsföretag ur ett studentperspektiv där det närmare 
undersöks vad studenter anser om dessa företag och deras roll på arbetsmarknaden. Ett annat 
exempel skulle kunna vara att se det hela ur högskolans perspektiv och titta närmare på vad 
högskolan i så fall skulle kunna lära sig av dessa organisationer. 
 

5.2 Tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 
Den här studien grundar sig på en intervju på vartdera studentinriktade bemanningsföretag. 
Detta kan kanske anses vara ett väl litet underlag för en studie. I detta specifika fall anser jag 
att detta inte är något problem. Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur 
studentinriktade bemanningsföretag ser på sin roll på arbetsmarknaden. Den bild jag här 
ställer upp grundar sig på två företag och är en bild av verkligheten. Kanske är det inte en 
heltäckande och allomfattande bild, men ändå en bild. En bild utav flera tänkbara bilder. 
 
Vad gäller resultatens tillförlitlighet så nämnde jag tidigare att jag tagit fasta på vad 
informanterna har sagt och inte på hur de har sagt det. Då informanterna fått ta del av 
intervjuguiden före intervjun finns en möjlighet att de medvetet valt att överbetona delarna 
om att de ser sig som ett hjälpmedel för att förhindra arbetslösheten bland unga akademiker. 
Detta kan vara värt att ha i åtanke vid bedömandet av uppsatsens tillförlitlighet. 
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Bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi hördes tidigare på telefon angående en intervju till min C-uppsats. Som jag då nämnde 
läser jag kursen Pedagogik med inriktning mot personalutveckling vid Uppsala universitet. 
Nu skriver jag alltså en uppsats om studentinriktade bemanningsföretag. 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att ge en bild av hur studentinriktade bemanningsföretag ser på 
sin roll gentemot andra bemanningsföretag. Jag vill med denna intervju bland annat ta reda på 
vad som är specifikt för er som bemanningsföretag inriktade mot studenter, varför just 
studentnischen är så intressant samt hur ni arbetar för att nå ut till studenter. 
 
Jag hoppas att du fortfarande är intresserad av att hjälpa mig genom att medverka i en 
intervju. Vid eventuella frågor från din sida går det bra att kontakta mig, på tfn nr  
xxx-xxx xx xx, eller min handledare Guadalupe Francia, på tfn nr xxx-xxx xx xx eller via e-
post xxxxxxxxx.xxxxxx@ped.uu.se. 
 
Vänlig hälsning 
 
Carin Carlsson 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

• Hur ser marknaden ut för studentinriktade bemanningsföretag? 

• Finns det något som särskiljer er från andra bemanningsföretag i allmänhet? Från 

studentinriktade företag som ni? 

• Varför är studenter intressanta att inrikta sig på? 

• Hur arbetar ni för att nå ut till studenter? 

• Hur många studenter jobbar för er? (på ett ungefär) 

• Företagets syn på sig själva? 

• Hur fungerar själva bemanningsverksamheten? 

• Vill ni tillägga något? 

 


