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Inledning 

 

En samtidshistoria, som framför allt kvinnor, invandrare och ungdomar känner igen sig i, har 

utvecklats framför våra ögon. Så kallade sms-anställningar, larm om bristande arbetsmiljö, att 

aldrig vara ledig och att inte ha kollegor  – men samtidigt faktiskt ha ett jobb, kunna planera sin 

egen arbetstid, få variation i jobbet, få en ökad lön, eller förbättra sin maktposition inom sitt 

yrke. Den så kallade bemanningsbranschen, älskad och hatad – men allt mindre politisk, har 

blivit en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden. Som en våg sköljde kraven om en 

flexiblare arbetsmarknad över västvärlden, där industrijobben blev färre, tjänsteyrken fler, och en 

hårdnad internationell konkurrens krävde åtstramningar som framför allt märktes på 

personaltillsättningen.  

Personaluthyrning är dock inte modernt fenomen, även om bemanningsbranschen som vi 

känner den är det. På tidigt 1900-talet fanns ett flertal privata arbetsförmedlingar, som var små 

och oftast inriktade på den kvinnliga arbetsmarknaden – fram mot mitten på 30-talet tillsattes en 

fjärdedel av kvinnliga arbetsplatser av privata förmedlingar.  När både privat arbetsförmedling 1

och vinstdrivande personaluthyrning förbjöds, fortsatte vinstdrivande personaluthyrning trots 

förbudet att organisera framför allt kvinnlig arbetskraft. Sådana arbetstagare var bland annat 

maskinskriverskor som organiserades i skrivbyråer som hyrde ut dem till företag. Skrivbyråer 

har funnits parallellt med förbudet under andra halvan av 1900-talet, men drogs sällan inför rätta 

”vilket förefaller ha berott på att man trots allt tyckte skrivbyråerna fyllde ett behov”, enligt en 

statlig utredning från 2011.  Även andra arenor för vinstdrivande personaluthyrning fanns under 2

förbudsåren, inte minst inom industrin.  

Personaluthyrning var i princip förbjudet mellan 1942 – 1991. Sverige skrev under 

konvention 34 från International Labour Organization (ILO) 1933, fastslog att vinstdrivande 

arbetsförmedlingar skulle avvecklas inom viss tid, vilket reglerades enligt lag i Sverige 1935. 

1942 förbjöds även personaluthyrning på liknande grunder som privata arbetsförmedlingar 

genom ett tillägg i arbetsförmedlingsmonopolet.  Vinstdrivande personaluthyrning legaliserades 3

1 Johnson, A., Bemanningsföretagen (2010), Hyrt går hem: historien om den svenska bemanningsbranschen. 
2 SOU 2011:5: Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, 52. 
3 SOU 2011:5, 51-52. 
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sedan i Sverige 1991, och ett år senare gick Sverige ur ILO-konventionen vilket möjliggjorde att 

hela arbetsförmedlingsmonopolet kunde avskaffas 1993. Samtidigt som förmedlingsmonopolet 

togs bort, avreglerades bemanningsbranschen. Flera andra länder i väst gjorde liknande ändringar 

i arbetsmarknadslagstiftningen under 1980- och 1990-talet, även om graden av avreglering är 

unik för Sverige.  

Syftet med denna undersökning är att förstå vilka föreställningar som har formulerat 

ramarna för den politiska frågan om vinstdrivande personaluthyrning, som den formulerats under 

andra halvan av 1900-talet. I utredningarna framgår både problemformuleringar kring 

personaluthyrning som samhällsfenomen, men även som en politisk lösning för andra 

samhällsekonomiska och välfärdsfokuserade frågor. Problemformuleringarna, och 

föreställningarna bakom, undersöks utifrån perspektivet att dessa kom att forma hur 

personaluthyrning integreras i, och fortsätter att forma, det samhälle personaluthyrning verkar 

inom.  
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Forskningsläge 

 

Begrepp 

Det finns en stor begreppsförvirring i det rådande forskningsläget. Det har flera anledningar: att 

personaluthyrning på många sätt är ett modernt fenomen, att olika begrepp fyller olika funktion 

beroende på vilken aspekt av personaluthyrning som är studieobjektet, att dess utformande ser 

olika ut i olika länder, och att personaluthyrning är en del av en större samhällsutveckling mot 

osäkra anställningar. Att det inte finns konsensus i forskningen i vilka begreppsdefinitioner som 

ska användas, framhåller flertalet att detta ger negativa konsekvenser för forskningen då det blir 

svårt med komparativa studier och tydliga forskningsresultat.  4

Mycket forskning använder bredare definitioner som inkluderar fler typer av 

anställningar. Dessa olika typer av anställningar kan kallas för non-standard employment, det vill 

säga icke-traditionella anställningsformer. Kalleberg menar att dessa anställningsformer har 

gemensamt att de skiljer sig från den traditionella synen på vad en anställning innebär; alltså 

heltid, tills vidare (både i lagstiftning och kulturell förståelse), och där arbetsplats, arbetsgivare 

och arbetsledare sammanfaller.  
5

Andra begrepp som förekommer i forskningen är bland andra alternative work 

arrangements, market-mediated arrangements, flexible working practices, peripherical 

employment, disposable work och contigent work.  Dessa olika begrepp refererar i stort sett till 6

samma fenomen, men valet av begrepp belyser olika aspekter. Flera av dessa begrepp är 

utformade så att de ställs i kontrast till tidigare paradigm.  

Begrepp kan belysa hur de nya anställningsformerna placerar sig på den samtida 

arbetsmarknaden, som peripheral employment eller precarious employment. Begrepp som 

market-mediated arrangements och flexible staffing arrangements har ett företagsekonomiskt 

perspektiv, med vilka utvecklingen på arbetsmarknaden kan sättas parallellt med 

marknadifiering inom andra samhällsinstitutioner. Contingent work och disposable work visar på 

4 Kalleberg, A.L. (2000), "Nonstandard Employment Relations: Part-Time, Temporary and Contract Work", Annual 
Review of Sociology, 341; Freedman, A. (1996), “Contingent work and the role of labor market intermediaries”, Of 
heart and mind: Social policy essays in honor of Sar A. Levitan, 178. 
5 Kalleberg (2000), 341. 
6 Kalleberg (2000), 341. 
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anställningsformernas instabilitet, där de två begreppen kan tolkas som att de har arbetstagarens 

respektive arbetsgivarens upplevelse i fokus. Slutligen finns begrepp som mer än de andra 

belyser de nya anställningsformernas arbetsvillkor; vagrant employment, vulnerable work och 

precarious work är tydliga exempel.  

 Vad som utmärker just personaluthyrning är ett triangulärt förhållande mellan 

arbetsgivaren som är bemanningsföretaget, arbetsledaren som är kunden och den anställde.  7

Detta triangulära förhållande skapar en lagstiftningsdiskussion, då säkerheten som anställda har 

rätt till ofta bygger på en traditionell uppfattning om att arbetsgivare, arbetsledare och arbetsplats 

sammanfaller.  Detta skiljer därmed personaluthyrning från entreprenad, där arbetsplatserna kan 8

skifta på liknande vis, men att arbetsledarföretaget och arbetsgivarföretaget är detsamma.  

 Vilket begrepp studier använder sig av spelar roll vid jämförelse mellan olika 

forskningsresultat, och däribland denna uppsats. Vid diskussion av en generell utveckling på 

arbetsmarknaden kan breda begrepp vara lika relevanta som det smalaste begreppet – 

vinstdrivande personaluthyrning. Dock kan till exempel demografiska analyser inte jämföras 

mellan olika begrepp, då de inte innefattar det samma. Till exempel innefattas deltidsarbete i 

icke-traditionell anställning , som är av relevans vid stora perspektiv på hur arbetskraften är 9

organiserad – men mindre relevant vid diskussioner om anställningsskydd eller demografiska 

diskussioner om vilka som innehar de prekära anställningar.  

Denna uppsats använder sig av personaluthyrning som begrepp. Vinstdrivande och privat 

personaluthyrning är att likställa med begreppet personaluthyrning i uppsatsens tidsliga 

avgränsning, då inga offentliga personaluthyrningar av relevans behandlas i källmaterialet. Det 

är även privat och vinstdrivande personaluthyrning som varit den politiska frågan, då 

arbetsförmedlingsmonopolet förbjöd vinstdrivande personaluthyrning och inte personaluthyrning 

som fenomen, till exempel sjukhus egna vikariepooler.  Begreppet temporär anställning 

analyseras bara i källmaterialet när det används inom en kontext av, eller synonymt med, 

personaluthyrning. Uthyrning av arbetskraft och personal skulle kunnat användas synonymt med 

7 Kalleberg (2000), 348. 
8 Karlsson, T., (2015). Dimensions of precarity: A contradictory case of non-standard employment, 8. 
9 Kalleberg (2000), 341. 
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personaluthyrning, men endast personaluthyrning kommer att användas för en konsekvent 

begreppsanvändning.  

 

Forskning om personaluthyrning 

Personaluthyrning är ett tema som tangerar många vetenskapliga discipliner, där ekonomisk och 

sociologisk forskning dominerar.  Den största anledningen till forskning om personaluthyrning 10

är detsamma som alltjämt gör att personaluthyrning tas upp i allmän debatt: arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöforskning tillhör oftast en institution för sociologiska studier, men kan även dyka upp 

inom andra forskningsområden som till exempel psykologi. Inom ekonomisk forskning är temat 

relevant både på mikro- och makronivå, det vill säga forskning om personaluthyrning från ett 

företagsekonomiskt och från ett nationalekonomiskt perspektiv – ofta kring begreppet 

flexibilitet. Det kan då handla om inhyrningens kostnadskonsekvenser, organisationsförändringar 

till följd av nya bemanningsrutiner, effekten på arbetslöshet av en ökad andel av arbetskraften 

inom bemanningsbranschen, med mera. Detta är forskningsområden som många gånger 

behandlar samma teman som min frågeställning, det vill säga personaluthyrning i relation till 

välfärd och samhällsekonomi. Dock skiljer sig denna historiska studie från sociologisk och 

ekonomisk forskning i sitt slag, vilket gör att uppsatsen inte positionerar sig gentemot den 

sociologiska och ekonomiska forskningen. Sociologisk forskning har dock använts då 

personaluthyrning fått sin vedertagna definition med det triangulära förhållandet från tidigare 

sociologisk forskning. 

Om de politiska beslutsprocesserna bakom vinstdrivande personaluthyrning, eller som 

fenomen i Sverige, är det mindre skrivet om. Dock finns två böcker som ämnar förklara den 

historiska utvecklingen av vinstdrivande personaluthyrningen i Sverige: Hyrt går hem: Historien 

om den svenska bemanningsbranschen och Den nya arbetsmarknaden: Bemanningsbranschens 

etablering i Sverige. Ingen av dem behandlar förbudet 1942 och dess politiska omständigheter, 

utan fokuserar det som ledde till legaliseringen på 1990-talet, respektive bemanningsbranschen 

som blev följden.  Hyrt går hem är beställd av Bemanningsföretagen – branschorganisationen 11

10 Kantelius, H., (2012, Inhyrningens logik: konsekvenser för individ och organisation, Göteborgs universitet. 
11 Johnson, A., Bemanningsföretagen (2010); Bergström, O., (2007), Den nya arbetsmarknaden: 
bemanningsbranschens etablering i Sverige. 
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för personaluthyrning, och ser 1993 som slutet på ”40-årigt krig” och som en feministisk seger.  12

Skrivbyråernas ambulerande verksamhet och den illegala personaluthyringen av kvinnlig 

arbetskraft står i fokus. Den nya arbetsmarknaden – Bemanningsbranschens etablering i Sverige 

handlar om arbetsmarknaden efter legaliseringen, och inte på den politiska utveckling som 

föregick den.  Den nya arbetsmarknaden – Bemanningsbranschens etablering i Sverige är har 13

en självutnämnd “nyinstitutionell” ansats, då fokus på och bedömningen av 

bemanningsbranschen ligger på hur väl den integrerats i rådande arbetsmarknadsinstitutioner.   14

Den nya arbetsmarknaden – Bemanningsbranschens etablering i Sverige skriver om hur 

personaluthyrning såg som ett hot mot den svenska modellen, en enligt författarna obefogad 

rädsla då bemanningsbranschen trots fackligt motstånd lyckades integreras i avtalsrörelsen. 

Dessutom beskrivs branschen som mycket välmående och framgångsrik då kollektivavtal och 

fasta anställningar råder i stora delar av branschen. 

Ekonomihistorisk forskning som är av relevans för förståelsen av personaluthyrning som 

samhällsfenomen är Tobias Karlsson studie av termen prekariat.   Karlsson undersöker hur 15

termen kan förstås i relation till vad han kallar för dualistisk arbetsmarknad; alltså en 

arbetsmarknad där det finns dels ordinarie personal med standardvillkor, och dels extern och 

inhyrd personal.Även om just vinstdrivande personaluthyrning är tydligt definierad i Sverige 

efter lag, kan andra anställningsformer genom historien väcka liknande frågor om arbetsmiljö, 

arbetsgivaransvar och funktion inom samhällsekonomin som personaluthyrning. Karlsson gör en 

studie av arbetsmarknaden för skeppsbygge i Sverige på 1960- och 1970-talet. Den inhyrda 

personal verkade under liknande former som den legaliserade personaluthyrning med en 

triangulär arbetsrelation och minskad till sociala försäkringssystem. Karlsson kommer fram till 

att anställningar som vi idag ser som prekära, till exempelvis personaluthyrning, inte innebär att 

samma föreställningar kan appliceras på historiska fenomen av dualistiska arbetsmarknader. 

Studien visar att vid arbetskraftsbrist får inhyrd personal mer makt än ordinarie personal, då de 

till exempel fick högre lön, kunde ställa krav på arbetstider och kunde slippa vissa 

12Johnson, A., Bemanningsföretagen (2010). 
13 Bergström, O., (2007), Den nya arbetsmarknaden: bemanningsbranschens etablering i Sverige. 
14 Allvin, M., (2008), "Recension av Ola Bergström, Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson och Lars Walter, Den 
nya arbetsmarknaden: Bemanningsbranschens etablering i Sverige”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 71.  
15 Karlsson (2015). 
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arbetsuppgifter. Karlsson menar även att prekära föreställningar om personaluthyrning inte 

behöver stämma även i nutida exempel.  Detta kan ställas i relation till bemanningsbranschen 16

för vårdpersonal, där liknande maktförskjutning kommer att påpekas i denna studiens 

källmaterial. Louis Hyman skriver Temp: How American Work, American Business, and the 

American Dream Became Temporary att maktförskjutningen snarare ska förstås utifrån om den 

uthyrda har möjlighet att ta ett fast arbete ifall den önskar. På så vis tolkar har hur olika 

demografiska grupper har olika maktpositioner i sin roll som uthyrd arbetskraft, där 

managementkonsulter utgör ett exempel.  Utvecklingen av konsultverksamhet på chefsnivå 17

korsar dock sällan den vedertagna uppfattningen av bemanningsbranschen i Sverige, inte minst 

för att arbetsledningen inte på samma sätt ligger hos kundföretaget.  

 

Personaluthyrningens historiografi 

Den kausala kedja som ledde till vinstdrivande personaluthyrningens intåg på den svenska 

arbetsmarknaden är inte fokus för uppsatsen – till skillnad från stora delar av forskning kring 

personaluthyrning internationellt. Istället är det hur frågan om personaluthyrning formulerades 

som politisk fråga, och vilka problem som formulerades därtill. De olika narrativen tar på 

liknande sätt upp problem som personaluthyrning blev en lösning på, och narrativens argument 

användes även av samtidens aktörer.På så vis ger dessa olika narrativ en förståelse för de olika 

diskurserna som personaluthyrning verkar inom. Rådande forskningsläge om 

bemanningsbranschen kategoriserar jag i tre, ofta överlappande, grupper: det materiella, det 

institutionella och det ideologiska narrativet.  

 I det materiella narrativet lyfts ekonomiska omständigheter upp som den främsta orsaken 

till nya arbetsmarknadsmässiga innovationer för flexibel bemanning. 1970-talskrisen och det 

följande 80-talet menas vara en vändpunkt, då amerikanska företag blev kraftigt 

konkurrensutsatta och letade metoder för att skära ned på kostnaderna.  Många faktorer tas upp 18

till varför nya sätt att anställa efterfrågas mot slutet av 1900-talet. Dels kan det sättas i kontext av 

16 Karlsson (2015). 
17 Hyman, L., (2018), Temp: How American Work, American Business, and the American Dream Became 
Temporary, 12. 
18 Freedman, A. (1996), “Contingent work and the role of labor market intermediaries”, Of heart and mind: Social 
policy essays in honor of Sar A. Levitan, 177-199. 
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att tjänstesektorns tillväxt och den ökade andelen av kostnaderna som tillskrivs personalen, och 

dels den globaliserade marknaden som konkurrensutsatte amerikanska och andra västerländska 

länder med möjligheter till lägre personalkostnader. Audrey Freedman anser att de främsta 

materiella anledningarna bakom utvecklingen i USA var eskalerande kostnader och minskade 

marknadsandelar för de amerikanska företagen, samt att det globala ekonomiska läget blev 

mindre förutsägbart med fluktuerande konjunkturerna – vilket premierar flexibla lönekostnader.   19

 Forskning drar olika slutsatser kring huruvida det är ett ökat utbud av arbetskraft eller 

efterfrågan av mer flexibel arbetskraft som spelat störst roll för utvecklingen mot temporärt 

organiserad arbetskraft. Ett ökat utbud av arbetskraft kan till exempel utgöras av kvinnors intåg 

på arbetsmarknaden och hög arbetslöshet. Ökad efterfrågan av temporär arbetskraft kopplas 

annars ofta ihop med en minskad ekonomisk tillväxt i västvärlden, vilket får belägg av den 

svenska historien där legalisering av vinstdrivande personaluthyrning sammanföll med 

1990-talskrisen.  Samtidigt bör hög arbetslöshet inte bara ses som motorn bakom utvecklingen, 20

utan även som en förutsättning för flexibelt organiserad arbetskraft. Arbetslösa kan användas 

som en depå, till skillnad från perioder av låg arbetslöshet och hög konkurrens om arbetskraft, då 

det finns incitament att låsa arbetskraften till den egna verksamheten. Kalleberg menar i sin 

metastudie att företagens efterfrågan av temporär arbetskraft generellt anses vara den drivande 

faktorn på den amerikanska arbetsmarknaden, även om både utbud och efterfrågan har varit 

faktorer bakom utvecklingen.  21

Oavsett arbetslöshetens kausala relation till icke-traditionella anställningar, menar vissa 

forskare att dessa nya typer av anställningar motiverades från politiskt håll av de kunde vara 

effektiva verktyg mot arbetslöshet, framför allt i Europa. Schömann och Schömann menar att det 

är den huvudsakliga anledningen bakom avregleringen.  Schömann och Schömann menar vidare 22

att mot slutet av 1990-talet började en acceptans mot nya anställningsformer sprida sig – dess 

nödvändighet blev erkänt både i ekonomiska och politiska kontext.  De skriver “The main 23

19 Freedman (1996), 178-181. 
20 Kalleberg (2000). 
21 Kalleberg (2000). 
22 Schömann, I., Schömann, K., (2003), In Search of a New Framework for Flexibility: Nonstandard work in 
developed economies: Causes and consequences, 252. 
23 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 252. 
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function of labor law is no longer to simply restrict, but to facilitate, the use of nonstandard 

employment”, det vill säga att harmonisera de nya anställningsformerna med rådande 

institutioner.   24

 Detta perspektiv kan sägas delas av Den nya arbetsmarknaden – Bemanningsbranschens 

etablering i Sverige som på också ser bemanningsbranschens utveckling utifrån integrering i 

svenska arbetsmarknadsinstitutioner.  Det institutionella narrativet framhåller i övrigt 25

lagstiftningarnas struktur som främsta anledningen till vågen av förändrade arbetsmarknadsregler 

under det sena 1900-talet. Ett argument som återkommer är att de traditionella lagstiftningarna 

drev arbetsgivare att söka andra sätt att anställa.  Schömann och Schömann använder sig av två 26

olika lagstiftningsteorier för att analysera utvecklingen av icke-traditionella anställningar.  Den 27

ena teorin, som de benämner som standard employment relationship, utgår från målsättningen att 

det ska finnas ett minimum av skydd oavsett anställningsform, och att det drivit utvecklingen av 

nya arbetsmarknadslagar.  Utifrån den teorin kan uppfattningen av arbetsmarknaden som 28

tudelad kritiseras, och en utveckling av sämre anställningsvillkor i vissa anställningsformer ses 

snarare som en försämring av anställningsvillkor på arbetsmarknaden som helhet. Den andra 

lagstiftningsteorin, som de benämner som theory of reflexive labor law, menar att en förändring 

av lagstiftning ska analyseras som en reaktion på tidigare lagstiftning.  I fallet personaluthyrning 29

skulle en avreglering analyseras som en reaktion på överreglering. Freedman ser även fackens 

minskade makt som en faktor bakom mer temporärt organiserad arbetskraft, vilket jag anser kan 

kategoriseras som en institutionell anledning.   30

Det ideologiska narrativet fokuserar istället på kulturella omständigheter bakom 

bemanningsbranschens framväxt. Till detta hör en förändrad syn på arbete och arbetaren, som 

menas föregick dess implementering till följd av materiella omständigheter – att en flexibel 

arbetskraft inte går att implementera utan att en ny uppfattning om till exempel acceptabla 

24 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 252. 
25 Bergström, O., (2007). 
26 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 352. 
27 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 352-383. 
28 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 352-383. 
29 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 352-383. 
30 Freedman (1996), 181; Freedman, A. (2001), “How the 1980's have changed industrial relations”, Monthly Lab. 
Rev., 37. 
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arbetsvillkor redan råder. Louis Hyman menar att utveckling vi förknippar med industriell 

utveckling, följer en redan existerande förskjutning i människans relation till arbete. Han menar 

att synen på arbete som något temporärt, flexibelt och osäkert först sker på ett idémässigt plan 

innan det realiseras i det materiella och institutionella. Hyman argumenterar för detta genom att 

visa på hur bemanningsbranschen började med att organisera kvinnlig arbetskraft. I USA riktade 

sig branschen mot gifta kvinnor som inte skulle stå för ett hushålls försörjning, och flexibiliteten 

och lönen argumenteras därefter. Demografin inom branschen skulle snabbt bli en annan, men 

arbetsvillkoren förbli detsamma.  Hyman menar att vid sidan om personaluthyrning, har 31

användningen av illegal arbetskraft från syd- och centralamerika i USA förflyttat horisonten för 

vilka personalkostnader som var möjliga att undvika, och visat möjligheten att 

precisionsbemanna efter konjunktur.   32

Även behov av flexibilitet menar Hyman var något som först spreds ideologisk: att 

företagsekonomiska strategier om flexibilitet som spreds av det inflytelserika konsultföretaget 

McKinsey har spelat en stor roll för personalkontorens skiftade metoder.  Audrey Freedman 33

lyfter också upp företagsledningarnas ökade kostnadsmedvetenhet och skiftade fokus mot just 

anställningskostnader, där företag till exempel började jämföra lönenivåer, som en ideologiskt 

driven faktor bakom utvecklingen.   34

 Det är givetvis inte så att all forskning om bemanningsbranschen går att tillskriva en 

kategori, utan pekar snarare på en samverkan mellan materiella, ideologiska och institutionella 

faktorer. En övergripande diskussion som många forskare tar ställning i och uppmärksammar är 

att traditionell anställning – alltså heltid, tillsvidare, med starkt anställningsskydd och där 

arbetsplats, arbetsledare och arbetsgivare sammanfaller – är en historisk irregularitet och 

specifikt för efterkrigstiden, och att perifera, prekära, osäkra och temporära anställningar 

egentligen är den historiska normen.  35

   

31 Hyman, L., (2018), 51-59. 
32 Hyman, L., (2018), 240-254. 
33 Hyman, L., (2018). 
34 Freedman, A., (2001), 37. 
35 Kalleberg (2000), 342. 
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En studie kring skillnader i lön mellan anställningsformer i fyra europeiska länder 

karakteriserar Sverige som “reluctant deregulator”. De menar att Sverige utsattes för tryck från 

näringslivet att avreglera arbetsmarknaden under det hårda ekonomiska läget som var 

1990-talskrisen.  Detta utlåtande implicerar politisk passivitet, som skulle kunna bekräftas av 36

min empiri.  

 

  

36 Gustafsson, S., Kenjoh, E., Wetzels, C. (2001), “Employment choices and pay differences between non-standard 
and standard work in Britain, Germany, Netherlands and Sweden”, Tinbergen Institute Discussion Paper, 221. 
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Teori 

 

Varufiering av arbete 

Teorin om varufiering går tillbaka till de allra tidigaste verken om kapitalismens påverkan på 

samhället, med grund i Marx och sedan utvecklat av Polanyi i Den stora omdaningen. Polanyi 

menar att urbäddningen av ekonomin från övriga samhällsfunktioner till en separat marknad har 

gjort att fler och fler aspekter av samhället varufierats, för att kunna delta på marknaden. Polanyi 

redogör för denna utveckling som en del av industrialiseringen och kapitalismen, då liv, samhälle 

och försörjning gick från att vara ett till att bli separata entiteter. Detta innebär att tidigare sociala 

relationer omvandlas till transaktioner på en monetär marknad. Utöver att materiella ting 

varufierats på en varumarknad, menar Polanyi att även icke-materiella ting blivit vad han kallar 

för fiktiva varor. Dessa varor är fiktiva eftersom deras materialitet och sociala existensvillkor 

sätter gränser för hur långt varufikationen kan gå, och att deras existens inte förutsätter att de ska 

säljas som en vara på en marknad.  Dessa fiktiva varor inkluderar mark, pengar och människors 37

arbetsförmåga. Att människors arbetsförmåga är en fiktiv vara beror på att arbetsförmågan inte 

går att separera från arbetaren, som är en människa, vilket gör att varufieringen är begränsad. 

I strikt polanyisk mening har en varufiering av arbetaren ständigt ökat sedan 

industrialiseringen, på så vis att fler och fler säljer sin arbetskraft på en arbetsmarknad. Dock har 

det argumenteras av Esping-Andersen och hans efterföljare att det skett en parallell avvarufiering 

genom utbyggnaden av socialpolitiska försäkringssystem, som till viss del friar arbetaren från ett 

tvång att sälja sin arbetskraft. Möjligheten att överleva utan att sälja sin arbetskraft minskar 

arbetarens förhållande till sig själv som vara, då det inte längre är ett existensvillkor.  

Varufiering som ett teoretiskt begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning 

introducerades av Claus Offe, och sedan populariserat av Esping-Andersen under 1980- och 

1990-talet. Att varufiering åter blev intressant handlar dels välfärdsstatens avvarufierande verkan 

under efterkrigstiden, alltså socialpolitiska försäkringssystem som Polanyi benämner som 

samhälleligt självförsvar och Esping-Andersen konkretiserar med efterkrigstidens 

välfärdsprojekt. Detta inkluderar fackföreningar, arbetsmiljölagar, minimilöner, som alla innebär 

37 Olofsson, G. (2012), “Inledning till Den stora omdaningen”, Den stora omdaningen: marknadsekonomins 
uppgång och fall, 10; Polanyi, K., (1944), Den stora omdaningen: marknadsekonomins uppgång och fall, 106-110. 
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ett försvagande av marknadsmekanismerna och därmed en begränsning av arbetskraften som 

vara. Men varufieringens nya aktualitet hade också att göra med den nyliberala 

samhällsutvecklingen, som i sin tur har drivit på en marknadisering och återvarufiering av 

samhälleliga institutioner som hittills hade stått utanför marknaden. Kända exempel inom svensk 

forskning gäller marknadiseringen av skola och omsorg, där skolpeng och lagen om valfrihet 

varufierat utbildning och vård.  

Denna forskningstradition kring varufiering innebär att reglering många gånger likställs 

med avvarufiering och avreglering med återvarufiering. Återvarufiering skiljer sig från den 

ursprungliga varufieringen på så vis att återvarufiering ämnar häva regleringarnas avvarufierande 

verkan genom återinförande av marknadsmekanismer.  Ian Greer menar dock att 38

avvarufufiering och återvarufiering inte endast är att förstå som varandras motsatser, utan att 

återvarufiering även innefattar nya former av administrativ kontroll.  Denna invändning är 39

intressant ur punkten att det inte bara är välfärdsstater som är källan till graden av varufiering, 

utan en varufiering kan ske inom rådande verksamheter och genom nya institutioner.  Greer 40

lyfter till exempel upp nya managementtekniker som en källa till återvarufiering, vilket man kan 

se uttryck av i new public management och även i Hymans redogörelse av 

managementkonsulters ideologiska påverkan på synen av arbetskraft.   41

 

Varufiering och vinstdrivande personaluthyrning 

Det teoretiska målet med undersökningen av vinstdrivande personaluthyrning är att tolka 

problemformuleringarna utifrån teorin om varufiering, för att både förstå personaluthyrning i en 

större sämhällsekonomisk kontext och utveckla förståelsen för möjliga varufieringsprocesser. 

Hypotesen är att vinstdrivande personaluthyrning är ett empiriskt exempel på hur en 

varufieringdprocess kan pågå parallellt med traditionella anställningsformer. Samverkan mellan 

nya metoder för administativ kontroll, en ideologisk förskjutning av synen på arbetaren, och 

38 Offe, C., Keane, J., (1984), Contradictions of the welfare state, Hutchinson, London; Esping-Andersen, G., 
(1990), The three worlds of welfare capitalism. 
39 Greer, I., (2016), “Welfare reform, precarity and the re-commodification of labour”, Work, employment and 
society, 165. 
40 Greer (2016), 165. 
41 Greer (2016) 165; Hyman (2018), 12. 
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sämre skydd från socialförsäkringssystem, innebär att personaluthyrning visar på en mer 

långtgående varufieringsprocess. Tidigare historiska exempel av varufiering av arbetskraft, som 

visat av Polanyi och Esping-Andersen, menar jag inte lyckas fånga alla delar av en möjlig 

varufieringsprocess. Appliceringen av begreppet varufiering på personaluthyrning ämnar därför 

att vidga förståelsen, förutsättningarna och begränsningar av begreppets applicering. 

Utifrån förståelsen av varufiering och reglering som Offe och Esping-Andersen 

förespråkar, kan vinstdrivande personaluthyrning ses som en faktor som verkar varufierande av 

arbetskraft. Efterkrigstidens att socialförsäkringssystemet  utformades efter normen om 

anställning på heltid och tillsvidare, där arbetsledare, arbetsgivare och arbetsplats sammanfaller. 

Då vinstdrivande personaluthyrning organiserar arbete utanför den traditionella 

anställningsnormen, gör det att bemanningsanställda får sämre tillgång till de socialpolitiska 

försäkringssystemen som byggts upp för att göra människor mindre beroende av marknaden för 

sin försörjning. Varufiering av arbetskraft kan dels ses som en följd av avreglering av branscher 

med stor andel icke-traditionella anställningar, men också som följd av en utveckling av moderna 

försörjningsmöjligheter som gör att fler väljer att sysselsätta sig icke-traditionellt, i den så 

kallade gigekonomin.  

Polanyi beskriver inträdet av en samhällsfunktion på en monetär marknad som den 

ursprungliga varufieringen. Därför kan en ytterligare varufiering påstås ske i och med 

vinstdrivande personaluthyrning, då transaktioner av den fiktiva varan arbete inte bara sker på 

arbetsmarknaden, utan nu även på varu- och tjänstemarknaden. Arbete har alltså blivit vara inom 

fler områden av samhällsekonomin, där en marknadisering osvikligt leder till varufiering. 

Dessutom är arbetsmarknaden utformad efter den fiktiva varan arbetets begränsade 

förutsättningar, med tillhörande regleringar för att begränsa marknadsmekanismerna.  Därmed 

finns det en möjlighet att varufieringen av arbete fortskridit inte enbart till följd av närvaron på 

flera marknader, utan även på grund de nya marknadernas större varufierande verkan på dess 

varor.  

“Lönerna är priset för användningen av arbetskraft och skapar inkomster åt dem som 

säljer dem.” skriver Polanyi, och menar att det är arbetaren som säljer sin arbetskraft och som får 
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inkomsterna vid försäljning.  Men vid vinstdrivande personaluthyrning finns det ytterligare ett 42

försäljningstillfälle, och samma modell går att applicera med bemanningsföretaget som subjekt: 

lönerna är priset för användningen av arbetarens arbetskraft, och skapar inkomster vid 

försäljningen av arbetskraften – inkomster som på varumarknaden till skillnad från 

arbetsmarknaden går till bemanningsföretaget istället för arbetaren. Varufieringen av arbete sker 

alltså vid två tillfällen när arbetskraft ska omvandlas till faktiska arbete genom 

personaluthyrning, istället för ett tillfälle vid traditionellt arbete. Det innebär även att arbetaren 

förflyttas  än längre ifrån vinsterna av arbetet då minst två transaktioner ska ske för att arbetaren 

ska få betalt för de arbetade timmarna, något som marxistisk kritik framhåller. 

Polanyi lyfter fram varans inneboende passivitet som en anledning till varför arbetskraft 

är begränsad i hur långt varufiering kan gå. Han skriver: 

Detta sammanfattar läget i ett system som grundas på postulatet om arbetets varukaraktär. Det åligger inte 

varan att avgöra var någonstans den bör utbjudas till försäljning, i vilket syfte den bör utnyttjas, till vilket 

pris den bör tillåtas byta ägare och på vilket sätt den bör konsumeras eller förstöras.  43

 

Därför menar jag att finns en ytterligare dimension i graden av varufieringen av arbete, och det 

gäller i vilken utsträckning makten över försäljningsvillkoren av arbetskraften ligger hos 

arbetaren. Det kan argumenteras för att en varufiering sker vid vinstdrivande personaluthyrning, 

då arbetaren lämnat ifrån sig både ansvar och makt över försäljningen. Vid vinstdrivande 

personaluthyrning avgör nämligen bemanningsföretaget vem de säljer varan till, i vilket syfte 

som varan kan användas till, till vilket pris varan säljs och vilka arbetsuppgifter som inkluderas – 

det vill säga hur varan konsumeras. Fiktionen i att arbete är en vara minskar därmed och får ett 

mer reellt status när vidareförsäljning möjliggörs. 

Just på grund av att arbetskraften inte går att skilja från den människa som innehar 

arbetsförmågan, menar Polanyi att varan när fiktiv. Han skriver: 

Genom att förfoga över människans arbetskraft skulle systemet dessutom förfoga över den fysiska, 

psykologiska och moraliska enheten ‘människa’ som hör ihop med denna etikett.  44

42 Polanyi (1944), 103. 
43 Polanyi (1944), 231. 
44 Polanyi (1944), 108. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att förstå vilka föreställningar som har formulerat ramarna för 

den politiska frågan om vinstdrivande personaluthyrning, som den formuleras i statens offentliga 

utredningar i Sverige under 1900-talet. Syftet är även att tolka problemformuleringarna utifrån 

teorin om varufiering, för att både förstå personaluthyrning i ett större sammanhang och utveckla 

förståelsen för möjliga varufieringsprocesser. För att uppfylla syftet kommer följande frågor att 

ställas till källmaterialet: 

 

● Vilka problemformuleringar förekommer i samband med personaluthyrning i statens 

offentliga utredningar från 1961-1999? 

 

● Vilka föreställningar och premisser ligger bakom dessa problemformuleringar? 

 

● Hur kan problemformuleringarna som omgärdar personaluthyrning förstås utifrån teorin 

om varufiering? 
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Metod och material 

 

Den här studien använder sig av en metod utvecklad av den australienska statsvetaren Carol 

Bacchi, presenterad i Analysing policy: What’s the problem represented to be?.  Metoden syftar 45

till att analysera problemformuleringar i policydokument, med fokus på att härleda 

bakomliggande föreställningar som skapar ramverk inom vilka politiska frågor förstås. Metoden 

utvecklades först som analysverktyg för att undersöka hur ojämställdhet har politiserats, och 

metoden har således främst använts inom genushistoria.  Hennes bok Analysing policy: What’s 46

the problem represented to be? vidareutvecklade metoden för att bättre kunna appliceras på 

andra politiska områden. Metoden kommer vidare att kallas för WPR-metod.  

 WPR-metoden kan beskrivas som poststrukturalistisk då den baseras på teorin att 

politiska problemformuleringar inte är objektiva företeelser i världen, utan skapas. Bacchi tar 

teoretiskt avstamp i bland annat Deleuze, och menar att makt och styrning sitter i 

problemformuleringarna. Hon menar att politik verkar genom att lösa problem, och att politisk 

styrning av medborgarna därför i förlängningen främst handlar om problemformuleringar. 

Metoden syftar alltså inte till att ta reda på vad som har varit samhällsproblemet i historien som 

de politiska förslagen ska lösa, utan hur problem framställs och vilka lösningar som är möjliga 

efter problemformuleringen.  

 Bacchi grundar även metoden i Foucaults teorier om governmentalitet för att visa på hur 

kunskapsproduktion, exempelvis genom expertutlåtanden i det format som är statens offentliga 

utredningar, kan få politiska effekter utöver de direkta konsekvenser som åtgärderna ämnar göra. 

Bacchi menar även att politiken verkar genom problematiseringar snarare än genom politiska 

åtgärder.   47

 Enligt Bacchi är alla politiska styrdokument till sin natur är problematiserande, vilket gör 

att metoden passar väl när statliga dokument ska användas som källmaterial. Det är en teoretisk 

utgångspunkt även för denna uppsats att problematiseringarnas implikationer i statliga 

utredningar om vad som är politiskt möjligt och vad som är politiskt önskvärt får faktiska 

45 Bacchi, C.L., (2009), Analysing policy: what's the problem represented to be?. 
46 Bacchi, C.L., (1999). Women, policy and politics: the construction of policy problems.  
47 Bacchi (2009), 31. 
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materiella, sociala och kulturella effekter på samhället. Dels på grund av att dessa uppfattningar 

styr de faktiska politiska åtgärderna, men även genom problemlematiserandets normerande 

effekt. 

WPR-metoden har utformat ett antal frågor som systematiskt ska ställas till 

källmaterialet, varav dess tre primära frågor kommer användas i denna studie. Första frågan 

ämnar att kartlägga problemformuleringarna i policydokumentet, andra frågan att finna 

bakomliggande föreställningar och premisser, och den tredje frågan öppnar upp för analys av det 

som utelämnats i texterna.  

Den första frågan har formulerats på följande sätt i relation till undersökningens tema: 

Vilket problem formuleras med personaluthyrningens medverkan i texten? Undersökningen är 

tematiserad efter denna inledande fråga till källmaterialet, där antingen personaluthyrning i sig är 

problematiserat, eller där personaluthyrning problematiserar andra fenomen i samhället genom 

att personaluthyrning presenteras som lösning.  

Andra frågan är av mer analyserande karaktär:  Vilka antaganden, premisser eller 

föreställningar bygger problemuppfattningen på? Denna fråga rymmer tre aspekter. För det 

första vad som tas för givet, alltså icke-uttalade uppfattningar som problemförståelsen bygger på, 

och som heller inte ifrågasätts. För det andra ämnar frågeställningen att finna skapade 

dikotomier, vilket kan sätta ramarna för problemförståelse och möjliga lösningar. För det tredje 

ämnar frågan att analysera om det finns en outtalad målbild, alltså om det finns någon som anses 

önskvärt, samtidigt som en gräns för vad som är möjligt att uppnå kan impliceras i texten. 

Slutligen ämnar frågan att analysera problemformuleringens teman, för att kunna undersöka om 

vissa teman anses centrala respektive perifera. 

En tredje WPR-fråga har inkluderats i undersökningen för att kunna fånga det som 

utelämnats i texterna, och det är vad som lämnas oproblematiserat, alltså aspekter av den 

föreslagna politiska åtgärden eller frågan som inte nämns i policydokumentet. 

WPR-frågor som uteslutits ur den systematiska genomgången av källmaterialet gäller 

dels analys av frågans aktörer. Det skulle i denna studie vara analys av aktörer bakom 

källmaterialet, men framför allt analys av framställning av bemanningsföretag, 

bemanningsanställda, välfärdsinstitutioner och kundföretag. Dels handlade de uteslutna frågorna 
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av de politiska förslagens faktiska materiella och kulturella konsekvenser, och dels handlar det 

om frågans rumsliga aspekt – alltså i vilka områden av samhället som problemformuleringen 

materialiseras samt var problemformuleringen reproduceras. Dessa frågor har uteslutits till följd 

av statens offentliga utredningars potential som källmaterial.  

Fördelen med WPR-metoden är att det är en diskursiv metod som på ett tydligt sätt kan 

fånga föreställningar som är av relevans för den politiska utvecklingen. Metoden lyckas fånga 

inte bara föreställningar om personaluthyrning i sig, utan även om det samhälle som problem 

formuleras i. I relation till frågeställningarna, lämpar sig denna metoden mycket väl. Andra 

kvalitativa, och inte minst kvantitativa, metoder, hade krävt andra frågeställningar. Dock skulle 

en varufieringsprocess kunna undersökas på ett flertal sätt, där ingen enskild metod kommer 

kunna ge en heltäckande bild. Exempelvis kunde kompletterande inervjumetoder användas för 

att undersöka upplevd varufiering, samt kvantitativa metoder för att undersöka en materiell 

självständighet i relation till arbetsmarknaden. 

Studiens primärmaterial är statens offentliga utredningar som nämner personaluthyrning 

på diverse sätt under 1900-talet. Inga statliga utredningar som specifikt behandlar 

personaluthyrning föregår lagstiftningen varken vid förbudet på 1940-talet eller legaliseringen på 

1990-talet. Detta innebär att personaluthyrning, förutom en utredning som följer upp 

legaliseringen och en avregleringen, enbart nämns när dess vägar korsar andra teman för 

utredning. Trots detta kan föreställningar kring personaluthyrning utrönas, främst genom att 

personaluthyrning nämns som ett problem eller som lösning för temat som lyfts upp i 

utredningen. Vilken aspekt av personaluthyrning som nämns är meningsbärande, även 

personaluthyrning i sig inte är anledningen bakom utredningen.  

För att avgränsa antalet källor har ett urval av sökord sållat ut relevanta utredningar i ett 

digitaliserat arkiv. Sökorden personaluthyrning, uthyrning av arbetskraft, inhyrning av 

arbetskraft, uthyrning av arbetstagare, inhyrning av arbetstagare, och bemanningsbransch gav 

tillsammans 80 unika träffar från 1922–2018. Endast sökning på uthyrning av arbetskraft gav 

några träffar innan 1990. Den första statliga utredningen att nämna uthyrning av arbetskraft 
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skrevs 1961 och behandlade arbetsförmedling av tjänstemän.  Nästa utredning skulle dröja 48

knappt två decennier och behandla städbranschen.   49

Sökorden innefattar inte begreppet bemanning på grund av dess breda betydelse, trots att 

nutida associationer innefattar personaluthyrning. Bemanning används historiskt främst 

synonymt med arbetsstyrka, vilket gör att det inte ger en fruktbar avgränsning. 

Utöver de nämnda sökorden har även utslag för grå arbetskraft undersökts. Detta 

eftersom personaluthyrning under förbudsåren ofta sågs som just grå arbetskraft – verksamhet 

som inte är laglig men som till viss del accepteras. Det beror även på att förbudsgränsen inte 

alltid var tydlig, och att samma verksamhet ibland klassificerades som entreprenad och ibland 

som personaluthyrning. Eftersom många fler typer av arbetskraft kunde ses som grå under 

1900-talet i Sverige, har hård andra sållning gjorts för att endast undersöka de utredningarna som 

på något sätt behandlar utvecklingen av personaluthyrning (kanske genom behandling av 

flexibilitet i lagen om anställningsskydd och så vidare). Trots att grå arbetskraft som begrepp är 

innefattar långt mer än personaluthyrning har sökordet inkluderats eftersom föreställningar och 

inställning till personaluthyrning kan uttryckas innan begreppet personaluthyrning etablerats i det 

offentliga samtalet. Ytterligare två utredningar har undersökts efter att grå arbetskraft 

inkluderats som sökord. 

Nästa steg i avgränsningen gäller vilket departement som beställt utredningen. 

Utredningar som beställts av arbetsmarknadsdepartementet, socialdepartementet och 

näringsdepartementet har inkluderats i den empiriska genomgången. Beställningar från andra 

departement har också inkluderats efter en bedömning om relevans, och det som krävs är att 

temat personaluthyrning lyfts i ett samhällskontext. Exempelvis har beställningar från 

justitiedepartementet inte inkluderats då frågan i dessa utredningar inte lyfts i en 

samhällskontext, utan är tekniska spörsmål. Efter denna avgränsning kvarstår 49 utredningar 

mellan åren 1961 och 2017.  

De allra flesta utredningarna som nämner personaluthyrning kommer efter legaliseringen 

på 1990-talet med fortsatt hög frekvens även efter millennieskiftet. Totalt 21 utredningar nämner 

personaluthyrning och har relevans för studien innan år 2000, en nödvändig tidslig avgränsning 

48 SOU 1961:55 Effektivare arbetsförmedling för tjänstemän 
49 SOU 1979:88 Städbranschen 
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med hänsyn till studiens omfattning. Remissvar har endast undersökts när de parafraserats i 

själva utredningstexten. 

Det är ingen specifik utredning som föregår legaliseringen av personaluthyrning. En 

utredning, 1990:31 Perspektiv på arbetsförmedlingen, avhandlar nedmonteringen av 

arbetsförmedlingsmonopolet innan lagstiftning, men där personaluthyrning inte tillbereds något 

större utredningsutrymme. Personaluthyrning nämns då i resonemang om ”fördjupad 

rekryteringsservice” i kapitlet Om monopol för offentlig förmedlingsverksamhet.   50

Personaluthyrning nämns främst i utredningar innan legaliseringen 1991 när misstänkta 

lagbrott föreligger. Det kan handla om att ambulerande skrivbyråer behandlas, att arbetsledning 

inom städbranschen inte ges av arbetsgivarna eller entreprenadverksamhet inom industri som 

förhindrar fullt arbetsgivaransvar.  Det innebär också att uthyrning av arbetskraft inte behandlas 51

utifrån frågan om huruvida det ska vara lagligt, utan det faktum att personaluthyrning är olagligt 

är en del av förståelsen för fenomenet.  

Det konstateras i flertalet utredningar innan legaliseringen att personaluthyrning är ett 

samhällsfenomen, och ibland att det är växande. Svårigheten att avgöra när en verksamhet är 

laglig och när den är olaglig är en anledning till att det nämns, och är anledningen till varför 

verksamhet betecknas som ”grå”. 1990:31 Perspektiv på arbetsförmedlingen är den första 52

utredningen där personaluthyrning politiseras i själva utredningstexten,  och till skillnad från 53

tidigare utredningarna behandlas inte personaluthyrning i relation till dess olaglighet.  

Personaluthyrning är bara föremålet för utredning vid två av de 21utredningarna som 

inkluderats i undersökningen: SOU 1992:116 Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft och 

SOU 1997:58 Personaluthyrning. SOU 1992:116 ämnade utreda hur en nedmontering av 

arbetsförmedlingsmonopolet ska ske, efter att riksdagen redan beslutat om ett avskaffande av 

monopolet. SOU 1997:58 ämnade följa upp avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet, men 

på grund av den begynnande bemanningsbranschen vid sidan av en fortsatt timid marknad för 

privat arbetsförmedling, förflyttades fokus till personaluthyrning.  I allmänhet problematiseras 54

50 SOU 1990:31 Perspektiv på arbetsförmedlingen, 37-45. 
51 SOU 1961:55; SOU 1979:88; SOU 1982:60 MBL i utveckling. 
52 SOU 1979:88, 16, 46. 
53 SOU 1990:31. 
54 SOU 1997:58 Personaluthyrning 
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personaluthyrning i mycket större utsträckning efter legaliseringen än före, men också de 

samhällsinstitutioner som personaluthyrning kommer i kontakt med. Samtidigt blir de 

samhällsekonomiska problematiseringarna mycket fler, speciellt under 1990-talets första år. 

Detta kan tolkas både som ett ideologiskt paradigmskifte och som en temporär förskjutning till 

följd av ekonomisk kris. 

 

Källkritik 

Statens offentliga utredningar tolkas som statlig vetandeproduktion, vars styreffekter och 

normerande verkan är omdiskuterat. Linn Spross, med grund i Bacchis metod för att undersöka 

policydokument, menar att statens offentliga utredningar styr det politiska landskapet genom att 

problemformulera.  Även om valet av statens offentliga utredningar som källmaterial innebär en 55

påtvingad tidslig avgränsning, har utredningarna fördelen att de kan tolkas som statligt 

sanktionerat vetande, och dess auktoritet ha en normerande verkan för hur problemens ramverk. 

Statens offentliga utredningar tolkas alltså inte enbart som en spegel av rådande föreställningar i 

samhället, utan ses även som en aktör som formar uppfattningar om samhällsfenomen.  

Dessutom skiljer sig utredningarna från annat möjligt källmaterial genom att av form, 

kontext och avsändare är detsamma. Valet av statens offentliga utredningar som källmaterial 

undviker svårigheter kring att avsändare kan ha ambivalenta motiv, form och syfte kan skifta 

kraftigt över tid. Statens offentliga utredningar har ovanlig kontinuitet, även om författarna till 

utredningarna skiljer sig. Ramarna för hur en utredning utformas är snäva, med direktiv som är 

satta från departement. Samtidigt syftar texten till att bli lag, vilket tillsammans med formen för 

vetandeproduktion, är den primära anledningen till att utredningarna är valda som källmaterial. 

En metodologisk kritik att rikta till urvalsprocessen är svårigheten att finna 

föreställningar om ett modernt samhällsfenomen innan dess implementering – vilket avspeglar 

sig i det bristande källmaterialet under stora delar av 1900-talet. På grund av att vinstdrivande 

personaluthyrning kriminaliserades under 1930-talet, och funnits som kontroversiell verksamhet 

55 Spross, L., (2016), Ett välfärdsstatligt dilemma: Statens formuleringar av en arbetstidsfråga 1919–2002., 21, 27; 
Bacchi  (2009). 
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under hela 1900-talet, hade större utslag i statliga utredningar väntats – och framför allt 

problematiseringar i högre grad. 

Annat källmaterial hade behövts för att undersöka kriminaliseringen av vinstdrivande 

personaluthyrning på 1940-talet, och föreställningar kring personaluthyrning under förbudsåren. 

Nödvändigt källmaterial för att undersöka dessa tidsperioder måste fånga arenan för politiska 

diskussion, till exempel riksdagsprotokoll. Dock finns det risk för begränsning även då, ifall 

reglerande lagar stiftades utan kontroversialitet. Ett önskat källmaterial för att undersöka 

föreställningar under förbudsåren, där den politiska debatten var minimal, skulle till exempel 

fång aupp beslutsprocesser när staten och offentliga organ väljer att hyra personal – trots 

förbudet.  

Ytterligare kritik som går att rikta mot källvalet i relation till frågeställningen är att både 

kriminaliseringen och legaliseringen i Sverige är en del av en internationell kutym. 

Frågeställningar som ämnar kartlägga kausalitet stöter på liknande problem, då 

arbetsmarknadsfrågor – speciellt de som handlar om utvecklingen på 1980-talet och framåt, är av 

en allt globalare natur. Trots det fyller statliga utredningar en bra roll vid denna undersökning av 

vinstdrivande personaluthyrning, då det är föreställningar som råder i Sverige som ska 

undersökas. 

En metodologisk svårighet är att vinstdrivande personaluthyrning inte sågs som 

väsensskilt från vinstdrivande arbetsförmedling ända tills bemanningsbranschens expansion och 

dess olika uttryck i samhället blev påtagliga. Det var också vid avvecklandet av 

arbetsförmedlingsmonopolet som vinstdrivande personaluthyrning legaliserades, vilket kan vara 

en anledning till varför personaluthyrning som enskilt fenomen inte behandlades närmare. Det 

kan alltså vara så att föreställningarna om vinstdrivande personaluthyrning är desamma som om 

vinstdrivande arbetsförmedling, och att en heltäckande kartläggning måste inkludera 

diskussioner om arbetsförmedlingsmonopolet.  
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Empiri och analys 

 

Denna studie ämnar undersöka problem som de formulerades i relation till frågan om 

personaluthyrning, vilket kan analyseras utifrån två huvudsakliga perspektiv. Det ena 

perspektivet är då personaluthyrning är föremålet för problematiseringen, och det andra 

perspektivet då personaluthyrning ses som lösning på andra politiska problem. Undersökningen 

kommer följaktligen att tematiseras efter dessa två grundperspektiv, då olika problem 

formulerats beroende på om personaluthyrning ansågs vara ett politiskt problem eller en politisk 

lösning. 

 

Personaluthyrning som problem 

Det fanns några huvudsakliga teman när personaluthyrning problematiseras. Dessa teman kan 

sammanfattas på följande vis: Personaluthyrning som arbetsförmedling, företagskulturen, den 

triangulära arbetsrelationen, arbetslöshetsersättningen och bemanningsanställdas välfärd. 

 

Personaluthyrning som arbetsförmedling 

Att personaluthyrning är arbetsförmedling var en uppfattning som knappast blev ifrågasatt innan 

avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet 1991. Exempelvis benämndes personaluthyrning 

enbart som ”s. k. uthyrning av arbetskraft eller s. k. olaga arbetsförmedling” i SOU 1979:88.  56

Att personaluthyrning uppfattades som arbetsförmedling var en förklaringsmodell till 

flertalet problem under de första åren på 1990-talet, dock först efter att personaluthyrning 

legaliseras och bemanningsbranschens skilda villkor från traditionell arbetsförmedling började 

urskönjas.  Då kunde utredningar konstatera att det fanns aspekter kring personaluthyrning som 57

krävde att personaluthyrning analyserade som ett eget fenomen. Att personaluthyrning var att 

likställa med arbetsförmedling ansågs i en utredning från 1993 vila på föreställningen att 

bemanningsanställdas villkor och relationer inte skilde sig från ett traditionellt 

anställningsförhållande.  58

56 SOU 1979:88, 16, 46, 188. 
57 SOU 1993:81 Översyn av arbetsmiljölagen, 70; SOU 1996:34 Aktiv arbetsmarknadspolitik; SOU 1997:58, 66, 71. 
58 SOU 1993:81, 70. 
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I en utredningen som följer upp avregleringen 1993 konstaterades sedan att denna 

föreställning orsakat flertalet problem för bemanningsbranschen:  

Alla dessa frågor (...) hänger samman med att uthymingsföretag är uppbyggda på ett annat sätt än 

traditionella företag och att branschen ännu inte helt funnit sina egna former i utvecklingen från 

förmedlingsverksamhet till företagsamhet.  59

 

I en delrapport i SOU 1996:34 kan en första skiftning i detta framställningssätt ses redan i titeln 

för rapporten, “Personaluthyrning och icke-egentlig arbetsförmedling” . Denna distinktion ska 60

bland annat visa sig spela stor roll för hur bemanningsanställda ska tolkas gentemot 

arbetslöshetsersättning.  

Utöver problemformulering att personaluthyrning har setts som arbetsförmedling, skapas 

en dikotomi mellan företag och förmedlingsverksamhet. Dels i citatet ovan där en utveckling 

från förmedlingsverksamhet till företagsamhet väntas, och dels i samma utredning där det 

konstateras att “Uthymingsföretag är emellertid just företag, inte arbetsförmedlingar, och de som 

regelmässigt har uppdrag från företaget är (...) tillsvidareanställda”.  I detta sammanhang, som 61

ska avgöra bemanningsanställdas rätt till a-kassa, menas förmedlingsverksamhet och 

företagsverksamhet vara två mellan varandra uteslutande former för en verksamhet.  

I SOU 1997:58 konstaterades även att “uthymingsföretagen är uppbyggda just som 

företag med anställda, inte som vikariatsförmedlingar, innebär att man kan ställa samma krav 

dem som på andra företag”.  62

 

Företagskultur 

Innan avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet var personaluthyrning i relation till skatter 

den oftast förekommande problemformuleringen. Personaluthyrning problematiserades då dess 

verksamhet ansågs vara ett sätt för företag att undgå att betala skatt.  SOU 1982:60 skrev: 63

59 SOU 1997:58, 71. 
60 SOU 1996:34. 
61 SOU 1997:58, 66. 
62 SOU 1997:58, 63. 
63 SOU 1979:88, 513. SOU 1979:91 Företags obestånd; SOU 1982:60 MBL i utveckling, 156. 
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Beteckningen ’grå arbetskraft’ för olika slag av förfaranden i syfte att undandra samhället skatt och 

socialförsäkringsavgifter är numera välkänd. Man konstruerar i detta syfte entreprenad- och 

förmedlingsverksamhet och bygger andra slag av mellanmansverksamhet.  64

 

I en återgivelse av remissvar i SOU 1979:88 menades dock att skatterna är främsta orsaken till 

varför personaluthyrning har växt fram, och att problemen med olaga användning av grå 

arbetskraft har växt i takt med att skattetrycket ökat.  65

Trots att problemformuleringar om de bemanningsanställdas situation och allmänna 

välfärd inte förekom på 1990-talet förrän några år efter både legalisering och avreglering, 

problematiserades detta i relation till företagskultur redan i en utredning 1982.  66

Man använder olika formella avtalskonstruktioner för att ge sken av att den som utför arbete är självständig 

företagare, trots att den arbetandes ställning och villkor i realiteten är en arbetstagares. [– – –] Följden blir 

att den arbetande inte tillförsäkras den trygghet och de rättigheter som tillkommer arbetstagare enligt 

lagstiftning och kollektivavtal. [– – –] Mellanmannen är då i allmänhet inte bunden av kollektivavtal, 

fullgör inte några reella arbetsgivarfunktioner och saknar både vilja och förmåga att fylla en arbetsgivares 

förpliktelser. [– – –] Ofta rörde det sig om sådan s.k. uthyrning av arbetskraft som mer eller mindre 

uppenbart strider mot förbudet mot privat arbetsförmedling i förvärvssyfte […].  67

 

I fyra utredningar efter legaliseringen 1991 nämndes företagskulturen inom 

bemanningsbranschen som ett problem.  Den etiska problematiken handlade om oseriösa 68

företag som har bristande vilja att följa lagar och avtal, vilket bemanningsbranschen är extra 

sårbar inför, eller snarare ger större möjlighet för.  SOU 1982:60 skrev: 69

Uthyrningsföretag visade ibland bristande vilja att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och försökte 

kringgå arbetsrättslig lagstiftning och gällande kollektivavtal samt undandra sig skatter och avgifter.  70

 

64 SOU 1982:60, 156. 
65 SOU 1979:88, 502. 
66 SOU 1982:60, 154; SOU 1996:34; SOU 1997:58; SOU 1999:69 Individen och arbetslivet : perspektiv på det 
samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000; SOU 1999:137 Hälsa på lika villkor : andra steget mot nationella 
folkhälsomål. 
67 SOU 1982:60, 154. 
68 SOU 1992:116 Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft, 101; SOU 1996:34; 1997:58, 54-55; SOU 
1999:69, 178. 
69 SOU 1992:116, 102. 
70 SOU 1992:116, 101. 
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Det finns en utveckling över tid, där oseriös verksamhet till en början ansågs vara ett mindre 

problem, och framför allt ett problem som inte kräver nya åtgärder. Senare menades det att nya 

spelregler bör formuleras för att få bukt på problemet, och 1999 föreslogs krav på registrering. 

Registreringsåtgärden motiverades genom att likställa försäljning av kvinnors arbetskraft med 

försäljning av lägenheter och hus.  

I utredning från 1997 framhölls det dock att de seriösa företagen inom 

bemanningsbranschen ger sina anställda lika goda anställningsvillkor som företag inom andra 

branscher, och argumenterade för att spelreglerna måste ändras snarare än branschen inskränkas.

  71

Problemet med oseriös verksamhet beskrivs bland annat som ett etikproblem. Exempelvis 

redogörs diskussionen om personaluthyrning i en utredning från 1996 under rubriken “Moral och 

etik”, där följande konstateras:  

Ett av argumenten mot att man skulle ta bort restriktioner kring personaluthyrning var att 

uthymingsbranschen skulle locka till sig oseriösa företag. Ekonomisk brottslighet och oseriös konkurrens 

skulle bli följden.  72

 

Det är anmärkningsvärt är att detta formuleras som en fråga om etik och moral, även när det 

gäller lagbrott. Benämningen etik för de beskrivna problemen menar jag indikerar på en valfrihet 

och inte en skyldighet när det gäller att följa lagar och avtal. Det innebär även att brott mot 

lagarna och avtalen inte uppfattas som lika allvarliga när det är en fråga om etik och inte lagbrott. 

Formuleringen att företagen kan ha en varierande “vilja”  att följa arbetsrättslig lagstiftning och 73

menar jag har liknande implikationer om valfrihet. 

 

Triangulär arbetsrelation 

Den karakteristiska triangulära relationen mellan arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare 

problematiserades i relation till arbetsmarknadslagstiftning som var utformad efter traditionell 

71 SOU 1997:58, 54-55. 
72 SOU 1996:34, 19. 
73 SOU 1992:116, 101. 
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arbetsrelation där arbetsgivare och arbetsledare sammanfaller.  Detta fick konsekvenser i frågan 74

arbetsgivaransvar och skyddsombud. 

Problemet som formulerades gällande arbetsgivaransvaret handlar om hur ansvaret ska 

fördelas när arbetsgivaren inte står för arbetsledningen. Att detta ansågs vara ett problem beror 

på att arbetsgivaransvaret inkluderar ansvar för arbetsmiljön och de anställdas säkerhet, vilket 

blev svårt att uppfylla utan arbetsledande roll. Denna diskussion skulle leda till ett delat, och idag 

benämnt gemensamt, arbetsgivaransvar mellan bemanningsföretaget och kundföretaget.  75

Vid problematisering av arbetsgivaransvar i bemanningsbranschen lyftes två perspektiv. 

Dels ansågs det vara ett problem att arbetsgivaransvaret låg hos arbetsgivaren, alltså 

bemanningsföretaget, på grund av att de har dålig insyn i kundföretagets arbetsmiljö.  Dels 76

ansågs det i en annan utredning från samma år vara ett problem ifall arbetsgivaransvaret hamnar 

på arbetsledaren, alltså kundföretaget. Problemformuleringen gällde när delar av en 

verksamheten helt bemannades av inhyrd personal, och att kundföretaget då fick liknande 

bristande kunskap om arbetsmiljön – trots att det var en permanent del av deras verksamhet.  77

Det underliggande problemet i denna aspekt av arbetsgivaransvaret låg därmed i en tudelad 

arbetskraft, där inhyrd personal bemannar verksamheter till den grad att företaget får bristande 

insyn och kunskap om arbetsmiljön, maskiner, verktyg och säkerhet. 

På samma vis som det visade sig svårt för bemanningsföretaget att fullgöra sitt 

arbetsgivaransvar på främmande arbetsplatser, har det varit svårt för skyddsombud att verka på 

främmande arbetsplatser. Denna problemformulering förmildras på samma gång den nämns i 

utredningen av att skyddsombudet för arbetsplatsens ordinarie personal kan lyfta 

arbetsmiljöfrågor som gäller inhyrd personal.   78

 

 

 

74 SOU 1993:32; SOU 1993:81. 
75 Slutrapport regeringsuppdrag, ”Tillsyn inom bemanningsbranschen” (2018). 
76 SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag, 692. 
77 SOU 1993:81, 63. 
78 SOU 1993:81, 60. 
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Den svenska modellen har framgångsrikt undvikit lagstiftning till förmån för avtal mellan 

arbetsmarknadens parter under 1900-talet. Denna praxis ifrågasattes i relation till 

personaluthyrning vid uppföljningen av avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet, då denna 

praxis visade sig vara mindre effektiv än inom traditionella branscher. Flera aspekter av 

personaluthyrning problematiseras, som lön, arbetstid och de aspekter av lagstiftning som bygger 

på att arbetsgivare och arbetsplats sammanfaller – samtidigt som lösningar dementeras då 

svenska modellen utgår från att undvika lagstiftning.  En problematisering av personaluthyrning 79

leder därmed till en problematisering av svenska modellen, samtidigt som det uttalades en gräns 

för det politiskt möjliga. Det gäller alla problematiseringar som traditionellt faller under avtal i 

Sverige, genom att lagstiftning avfärdas.  

Bemanningsbranschen ansågs inte ha skäl att undergå lagstiftning, då andra branscher 

löser problem genom avtal. Till exempel skrev SOU 1997:58: ”Till utredningen har även förts 

fram krav att heltidsanställning skall vara regel i uthymingsföretag. Arbetstidens längd för 

enskilda arbetstagare är dock ingen lagstiftningsfråga utan en avtalsfråga.” , och “Det finns inte 80

skäl att just för uthymingsbranschen lagstifta om sådant, som i alla andra branscher löses 

avtalsvägen.” . Den politiska frågan om heltidsanställning lämnades således därhän.Dock ansåg 81

utredningen att lönen bör spegla bemanningsföretagens dispositionsrätt över de anställdas tid, 

även om det faller utanför utredningens möjliga föreslagna åtgärder.  82

Problemet att avtal och lagstiftning under den svenska modellen inte är lika applicerbart 

inom personaluthyrning konkretiseras genom att visa på skilda rättigheter mellan 

bemanningsanställda och andra temporärt anställda. Att vikariatsanställda får tillgodoräkna sig 

tiden som anställd för framtida fast anställning, medan uthyrda inte har några rättigheter på det 

kundföretag som de arbetar på, lyfts upp som exempel.   83

 

79 SOU 1997:58. 
80 SOU 1997:58, 62. 
81 SOU 1997:58, 71. 
82 SOU 1997:58, 9. 
83 SOU 1997:58, 62. 
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Arbetslöshetsersättning 

Ett stort tema  i problematiseringen av personaluthyrning gällde arbetslöshetsförsäkring, en 

uppfattning som delades av en undersökt utredning: “misstanken om att uthyrningsföretag vältrar 

över personalkostnaderna på a-kassan är återkommande i kritiken mot personaluthyrning som 

företeelse.”  Arbetslöshetsförsäkring i relation till personaluthyrning behandlades dock bara 84

under 1996 och 1997.  85

Den primära problemformulering gällde att arbetslöshetsförsäkringen används som 

löneutfyllnad av bemanningsföretag. Målet med arbetslöshetsförsäkring menades i utredningen 

vara ett omställningsstöd, och implicerar därmed att arbetslöshetsförsäkringen inte ska vara ett 

försörjningsstöd. SOU 1996:51 skrev: 

I många fall är själva affärsidén med uthyrningsföretagen att staten via arbetslöshetsförsäkringen ska svara 

för arbetskraftens utkomst när arbetskraftsuthyrarna själva inte har uppdrag åt sin personal.  86

 

Både arbetsgivare och arbetstagare ansågs vara drivande bakom att a-kassan användes sporadiskt 

mellan uppdrag. Bemanningsföretaget menades driva denna utveckling för att det är 

kostnadseffektivt och bekvämt, medan den bemanningsanställdas vinning inte kommenterades 

utöver att bli konstaterad: “Risken är påtaglig att inte bara arbetsgivaren utan bägge parter 

efterhand finner arrangemanget tilltalande.”  87

 

En aspekt av att arbetslöshetsersättning användes som lönefyllnad är att bemanningsföretag 

enligt SOU 1997:58 tenderade att överanställa när det fanns en sådan möjlighet: 

Utredningen har uppmärksammats på några fall där företag uppges ha annonserat efter ytterligare 

personal, trots att de redan anställda inte kunde sysselsättas fullt ut, i medvetande om att 

personalen enligt de regler som då tillämpades ändå fick löneutfyllnad via a- kassan.  88

 

84 SOU 1997:58, 67. 
85 SOU 1996:51 Grundläggande drag i en ny arbetslöshetsförsäkring; SOU 1997:58; SOU 1996:150 En allmän och 
sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. 
86 SOU 1996:51, 232. 
87 SOU 1996:51, 232-233. 
88 SOU 1997:58, 67. 
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Överanställning var ett problem inom bemanningsbranschen, som inte bara har sin grund i 

arbetslöshetsersättningens löneutfyllande funktion, utan på grund av att det “finns ett visst 

incitament att överanställa, eftersom företaget därmed får ett större urval att erbjuda 

kundföretagen.”  89

 

Anledningen till varför överanställning problematiserades är den eventuella konsekvensen av 

ökad ekonomisk osäkerhet för de anställda: 

Men om personalstyrkan är större än vad efterfrågan från kunderna motiverar, betyder det att alla 

anställda inte kan heltidsarbete och därmed inte heller heltidsinkomster. Varje extra anställning 

ökar den ekonomiska osäkerheten för de övriga.  
90

 

På grund av att arbetslöshetsersättningen i bemanningsbranschens första år användes som 

löneutfyllnad bedömde Arbetsmarknadsstyrelsen att bemanningsanställda inte ska vara 

berättigade till arbetslöshetsersättning, oavsett mängd de faktiskt jobbar. Ett problematiserande 

av detta beslut gjordes i SOU 1997:58, då a-kassa som löneutfyllnad var möjlig vid 

deltidsarbetslöshet – vilket innebar att bemanningsföretag behandlades utifrån strängare kriterier.

 Varför detta ansågs vara ett problem, berodde inte arbetstagarens ekonomiska situation, utan 91

att det fanns en risk att bemanningsföretag får sämre konkurrensvillkor. Vilka konsekvenser 

detta beslut hade för bemanningsanställda lämnades därhän.  92

Orsaken till att bemanningsanställda inte ansågs vara deltidsarbetslösa var att anställda 

stod till bemanningsföretagets förfogande och inte till arbetsmarknadens förfogande under 

perioder utan arbete. Hur stor del den anställde står utan arbete berodde på mängden uppdrag 

bemanningsföretaget fick, och var inte avtalat på förtid, vilket skilde dem från deltidsanställda.  93

Denna tolkning av bemanningsanställdas position i relation till bemanningsföretaget respektive 

arbetsmarknaden bestreds av både arbetsgivare och arbetstagare.  De menade att 94

bemanningsanställda borde kunna få deltidsarbetslöshet “eftersom de vissa perioder rent faktiskt 

89 SOU 1997:58, 60. 
90 SOU 1997:58, 60-61. 
91 SOU 1996:150, 179. 
92 SOU 1996:150, 179. 
93 SOU 1997:58, 66-67. 
94 SOU 1996:150, 178-179. 
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inte har något arbete.”  Men i utredningen vidhölls AMS position, eftersom den anställde i 95

perioder av arbetsunderskott stod “under väntan på uppdrag till uthymingsföretagets 

förfogande”.  Rätten till arbetslöshetsersättning bedömdes alltså på beredskap att ta arbete, 96

snarare än huruvida arbetstagare faktiskt har arbete, vilket liknar dagens krav att aktivt söka jobb 

för att ha rätt till ersättning.  

Som en vidare utbyggnad av grundproblemet, att arbetslöshetsersättningen är ett 

omställningsstöd, framhöll en utredning att a-kassan inte ska fungera som företagsstöd – även 

när ett företagsstöd vore önskvärt på grund av en osäker marknad.   97

 
 
Bemanningsanställdas välfärd 

Två problemformuleringar gällde tydligt de bemanningsanställdas villkor: angående de 

anställdas inkomst och deras välfärd. ”Den ekonomiska osäkerheten är det största problemet för 

de anställda”, ansåg en utredning från 1997.  98

Att uppdragen inte gav samma lön menades vara ett problem då anställda får svårt att 

planera sin ekonomi.  En inkomstvolatilitet som dessutom förstärktes av att mängden uppdrag 99

varierar, med en “arbetstidsvariation som ett medel för flexibilitet” . Dock fanns det 100

överenskommelser i kollektivavtal om garantilön, alltså en lön som bemanningsanställda fick 

under perioder utan uppdrag. Bestämmelsen om garantilön var dock dispositiv, vilket innebär att 

den kunde förhandlas bort.   101

Kollektivavtalets bestämmelser om garantilön omfattar inte ens hälften av de anställda i 

branschen. Även när garantilön finns motsvarar den endast halvtidslön och skyddar inte mot 

inkomstsvängningar mellan hel- och halvtid.  
102

 

95 SOU 1996:150, 178-179. 
96 SOU 1997:58, 66-67. 
97 SOU 1997:58, 68. 
98 SOU 1997:58, 63. 
99 SOU 1997:58, 9. 
100 SOU 1999:137, 143. 
101 SOU 1997:58, 9. 
102 SOU 1997:58, 63. 

33 



 

Trots avtalad garantilön problematiserades den ekonomiska osäkerheten, då garantilönen 

bara motsvarade halvtid, och inte kunde motverka att inkomsten fluktuerar. 

Bemanningsbranschens företrädare menade att den ekonomiska osäkerheten inte är något som 

behöver problematiseras, eftersom det var en av branschens förutsättningar: ”en viss ekonomisk 

osäkerhet ingår i branschens förutsättningar och måste accepteras, givet att den anställde getts 

tydlig information om detta.”  Att den bemanningsanställda fick information om den 103

ekonomiska osäkerheten som kan följa en anställning i ett bemanningsföretag, sågs som 

förmildrande av dess konsekvenser.  

 

Utredningen höll till viss del med om förutsättningarna för personaluthyring och den ekonomiska 

osäkerheten som följde – “det hör till den temporära arbetsmarknadens natur.”  104

Problemet som målades upp att personaluthyrning till skillnad från andra företag, verkar 

gentemot en fluktuerande marknad håller inte SOU 1997:58 med om. Att detta skulle motivera 

stora variationer i den anställdas lön, problematiserades snarare : 

Men ett uthymingsföretag, som får sina inkomster genom uppdrag från andra arbetsgivare, är inte 

i en principiellt annorlunda situation än vilket företag som helst som fungerar mot en marknad: en 

lunchrestaurang eller en bilverkstad måste på samma sätt ständigt skaffa nya uppdrag utan att det 

för den skull anses motivera stora variationer i de anställdas lön.  
105

 
 
Precis som andra problemformuleringar om de bemanningsanställdas situation, förekom 

problematiseringar om de anställdas allmänna välfärd inte förrän några år efter både legalisering 

och avreglering.   106

En huvudtema inom bemanningsanställdas välfärd var arbetsmiljön. Två aspekter av 

arbetsmiljön problematiserades, vilket hade att göra med bemanningsanställdas utsatta situation 

snarare än en faktiskt sämre arbetsmiljö än ordinarie anställda. Det ena problemet som målades 

upp var risken att förlora, eller att inte få, ett arbete gjorde att uthyrd personal inte tog upp brister 

i arbetsmiljön.  

103 SOU 1997:58, 63. 
104 SOU 1997:58, 63. 
105 SOU 1997:58, 63. 
106 SOU 1996:34; 1997:58; SOU 1999:69; SOU 1999:137. 
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Under lågkonjunktur å andra sidan finns det tecken som tyder på att många underlåter att ta upp 

brister i arbetsmiljön när konkurrensen om arbete är stor. Människor tiger om bristerna och 

hoppas på så sätt minska risken att förlora sitt arbete.  
107

 

Utöver problemformuleringen att anställda inte tog upp bristande arbetsmiljö, formulerades även 

ett bristande anställningsskydd, då anställda inom bemanningsbranschen upplevde att de inte 

kunde ta upp bristande arbetsmiljö utan att utsätta sig för en ökad risk att stå utan arbete. 

Ytterligare en aspekt var att bemanningsbranschens arbetsmiljö är känslig för det ekonomiska 

konjunkturläget, vilket enligt utredningen spelade roll för utvecklingen av en god arbetsmiljö för 

bemanningsanställda. 

Det andra problemet som togs upp i relation till arbetsmiljön var att tillfälligt anställda 

inte uppfattade att de hade tillräckligt mycket kunskap om arbetsmiljö. Samtidigt menade 

utredningen att de hade svårare att påverka arbetsmiljön, eftersom de hade svårare att få gehör 

för sin kritik.   Konsekvenserna av denna problemformulering kan tolkas som att den bristande 108

arbetsmiljön för uthyrd personal riskerade att cementeras. 

 

Varför en utveckling av sämre arbetsmiljö för en segregerad del av arbetsmarknaden var ett 

problem, lyfts fram i slutet på 1990-talet. Sämre arbetsmiljö och sämre arbetsvillkor för en del av 

arbetsmarknaden riskerade enligt SOU 1999:137 att skada folkhälsan: 

Den pågående utvecklingen inom arbetslivet gör att arbetsmarknaden och arbetskraften blir 

alltmer differentierad med ökande skillnader i arbetsvillkor och arbetsmiljö, vilket kommer att ha 

betydelse från folkhälsosynpunkt.  
109

 

Personaluthyrnings effekter på samhällets sociala kapital var ytterligare en problemformulering 

som fokuserar på bemanningsanställdas välfärd. I SOU 1999:137 menades att samhällets social 

kapital riskerade att skadas av personaluthyrning på liknande sätt som avarbetslöshet, exempelvis 

107 SOU 1999:69, 251. 
108 SOU 1999:137, 142-143. 
109 SOU 1999:137, 140. 
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gällande goda sociala relationer. Problemformuleringen implicerade att det bör vara ett mål för 

social politik.   110

En av flera anledningar till politiska åtgärder för att minimera arbetslösheten är dess 

negativa konsekvenser för den arbetslöses sociala kapital. Problemformuleringen om 

bemanningsanställdas social kapital kan förstås utifrån denna premiss, då temporära 

anställningar inte ansågs kunna motverka de arbetslösas minskade sociala kapital. 

Arbetslöshetsåtgärder som syftar till att minska det sociala utanförskapet som tillhör arbetslöshet, 

genom anställningar inom bemanningsbranschen, kunde ifrågasättas utifrån denna 

problemformulering.  

 

“Erfarenheter från andra länder visar att sådana regler inte har någon effekt på de centrala 

problemen, som gäller personalens situation.” skrev  SOU 1997:85.  Regleringarna som åsyftas 111

handlade om begränsingen av personaluthyrning som gällde mellan 1991 och 1993, då uthyrning 

fick ske för högst sex månader och endast avse tillfälliga personalbehov. Men utredningen 

menade att: 

Sådana regler träffar dock vid sidan av det som är de största problemen. En regel om längsta 

tillåtna uthymingstid påverkar varken den ekonomiska osäkerheten för personalen, anställ- 

ningsformema eller risken för instabila företagsetableringar.  
112

 

Dock skulle föreslagna regleringar kunna ha effekt på problemformuleringar som lyfts av 

utredningar, till exempel bristande arbetsmiljö till följd av permanent bemanning via 

personaluthyrning eller oönskad utbredning av personaluthyrning. 

En del av den höga personalomsättningen förklarades av villkoren inom branschen i SOU 

1999:27, utöver förmedlingsverksamhet som angavs som den primära orsaken. ”Av vissa 

undersökningar framgår ändå att en del av den höga personalomsättningen förklaras av att de 

anställda är missnöjda med lön och utvecklingsmöjligheter och upplever anställningen som 

otrygg.”  113

110 SOU 1999:137, 204. 
111 SOU 1997:58, 9. 
112 SOU 1997:58, 69-70. 
113 SOU 1999:27, 275. 
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Personaluthyrning som lösning 

Personaluthyrning presenteras även som lösning, genom vilka andra delar av samhället 

problematiseras. Teman som problematiseras är följande: Arbetsförmedlingen, 

samhällsekonomiska begrepp, politiska åtgärder, arbetskraftens organiserings, samt välfärd.  

 

Arbetsförmedlingen 

Den första utredningen att nämna personaluthyrning på 1900-talet var SOU 1961:55 Effektivare 

arbetsförmedling för tjänstemän.  Där berörördes frågan hur fenomenet, då i formen av den 114

”s.k. ambulerande skrivbyråverksamheten”, skulle förstås utifrån förbudet av privata 

arbetsförmedlingar. Utredningen hävdade att det fanns två orsaker till att den typen av 

verksamhet har växt fram: ”Utvecklingen av dessa verksamhetsgrenar kan till en del hänföras till 

företagens behov av arbetskraft. Till en del är den motiverad av företagens behov av service.”  115

Redan 1961 problematiserades alltså arbetsförmedlingens förmåga att möta näringslivets krav på 

arbetskraft, med personaluthyrning som en organiskt framväxt lösning. 

 

Efter avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet 1991, varierade uppfattningen kring huruvida 

personaluthyrning är arbetsförmedling och skulle förstås därefter. Att personaluthyrning är 

arbetsförmedling inledde decenniet, där deras skilda verksamhetsformer ansågs små – och 

framför allt lyftes personaluthyrnings arbetsförmedlande förmågor fram.  Personaluthyrning 116

ansågs ha fördelar som traditionell arbetsförmedling saknade, både gällande 

rekryteringskompetens och möjligheten för företag att “prova” arbetskraft innan anställning.  117

SOU 1992:116 skrev: 

Merparten av dem som slutar hos uthyrningsföretag inom kontorsområden anställs hos 

kundföretag. Uthyrningsföretagen har hög personalomsättning och har därmed upparbetat en 

kompetens för att anställa personal. Utvecklingen i många andra länder är entydig; uthyrning och 

rekrytering går hand i hand. [– – –] Ett företag kan ta ut sin förmedlingsprovision genom att hyra 

ut sina anställda under en viss minsta tid till kundföretaget innan detta får anställa. Ur 

114 SOU 1961:55 Effektivare arbetsförmedling för tjänstemän. 
115 SOU 1961:55, 37. 
116 SOU 1990:31 Perspektiv på arbetsförmedlingen, SOU 1992:116. 
117 SOU 1992:116, 51-52. 

37 



 

kundföretagets synpunkt innebär rekryteringsförfarandet att man har möjlighet att prova en 

person en tid innan beslut om anställning tas.   
118

 

Några år senare hade en begynnande bemanningsbransch visat på sin väsenskildhet från 

arbetsförmedling, vilket uppmärksammades av SOU 1997:58. Utredningen föreslog att 

personaluthyrning skulle brytas ut ur lagen om arbetsförmedling, och skrev: “Personaluthyrning 

har visserligen uppstått ur arbetsförrnedlande verksamheter, men håller att utvecklas till en 

separat form av tjänsteföretagsarnhet.”  119

Mot slutet av decenniet menades det ändå att uthyrning har kvar sin koppling till 

förmedlingsverksamhet. Bemanningsbranschen hade nämligen en mycket hög 

personalomsättning, “50− 60 procent per år”. En utredning från 1999 skrev att ”en väsentlig del 

av den höga personalomsättningen förklaras av att bemanningsföretagen ofta fungerar som 

rekryteringsföretag”.  120

 

Samhällsekonomiska begrepp 

En ekonomisk aspekt av personaluthyrning förekom inte förrän den sista utredningen som 

nämnde personaluthyrning innan legaliseringen.  Personaluthyrning sågs som en 121

arbetsförmedlingstjänst, för vilken utredningen konstaterar att ”det alldeles uppenbart finns en 

betalningsvilja hos arbetsgivare”.  Utredningen yrkar att personaluthyrning ska legaliseras, och 122

att den ska ske i privat regi. Detta resonemang förs i relation till ekonomisk effektivitet: 

Det finns emellertid inga samhällsekonomiska effektivitetsargument för att alla slag av fördjupad 

rekryteringsservice ska tillhandahållas utan betalning. Inte heller finns det samhällsekonomiska 

motiv för en kriminalisering av t.ex. uthyrning av arbetskraft. Vad som behövs är sådana regler 

att detta sker i arbetsrättsligt ordnade former.   
123

 

118 SOU 1992:116, 51-52. 
119 SOU 1997:58, 77-78. 
120 SOU 1999:27 DELTA: utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning, 274. 
121 SOU 1990:31. 
122 SOU 1990:31, 44. 
123 SOU 1990:31, 45. 
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Att fördjupad rekryteringsservice skulle tillhandahållas utan betalning betydde att det skulle 

utföras inom ramen för den offentliga arbetsförmedlingen. Utredningen konstaterade att det inte 

fanns ”samhällsekonomiska effektivitetsargument” för det, vilket man förstår hade varit en 

önskvärd effekt av en reform, eftersom samma argument kom att användas för att förespråka en 

legalisering av privat personaluthyrning. Personaluthyrning som ett medel att uppnå högre 

effektivitet återkom nämligen sedan i SOU 1992.116. 

Genom att personaluthyrning framställdes som en lösning för att öka effektiviteten på 

arbetsmarknaden, skapades problemformuleringen att arbetsmarknaden inte var effektivt nog. 

Rekryteringarna skulle genom personaluthyrning bli snabbare och mer träffsäkra, vilket var 

positivt både för arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort. Om effektiviteten ökade på 

arbetsmarknaden resulterade det i inkomst för arbetstagaren, produktion för arbetsgivaren, och 

produktivitet för samhället. Att arbetsmarknaden inte var effektiv, menades lösas genom att 

monopol tas bort och verksamheter konkurrensutsätts, där personaluthyrning sågs som ett medel 

för detta.  

Utöver att “seriösa uthyrningsföretag medverkar till en effektiv arbetsmarknad” , 124

menades detta vara själva målbilden för avregleringen av bemanningsbranschen. Det skrevs att 

”syftet med avregleringen är att den skall bidra till en effektivare arbetsmarknad” . 125

Just på grund av att seriösa uthyringföretag antogs bidra till en effektiv arbetsmarknad, 

exemplifierat med att väntetider minskar för alla genom att nyckelbefattningar har korta 

rekryteringstider, borde enligt SOU 1992:116 “deras verksamhet och möjligheterna att utnyttja 

deras service (..) inte onödigtvis inskränkas”.  126

Personaluthyrning ansågs även vara en lösning på för lite flexibilitet, både för individen 

och för företagen. För individen menades det bero på att många 1996 ville ha ökade möjligheter 

att bestämma när och hur länge de skulle arbeta, kanske för att de utöver försörjningsarbete ville 

ha tid för familj eller studier.  ”Dessa lösa anställningsformer kan innebära en osäkerhet men 127

också göra arbetsmarknaden mer flexibel för individen“ , skriver de i SOU 1999:69. Detta 128

124 SOU 1992:116, 102. 
125 SOU 1992:116, 128. 
126 SOU 1992:116, 102; 128. 
127 SOU 1996:34, 15. 
128 SOU 1999:69, 242. 
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exemplifierades med vårdpersonalens positiva upplevelser av personaluthyrning, där en ökad 

makt över sin arbetssituation förbättrat arbetsvillkoren, samtidigt som makten över när och hur 

länge de ska arbeta ökat.  129

 

För företagen ansågs för lite flexibilitet vara ett problem på grund av marknadens ökade krav på 

snabbhet och flexibilitet: “Här har industriella produktionssystem påverkat såsom exempelvis 

bilindustrins just-in-time-system stått som förebild.”  För lite flexibilitet gällande personalens 130

arbetstider och begränsade möjligheter att ha tillfälliga anställningar, sågs då som ett hinder mot 

att kunna följa med i marknadens förändrade krav.  SOU 1997:58 menade att: 131

Den flexibilitet, som krävs av de nya mönstren i teknik och efterfrågan varken kan eller bör 

motarbetas, men denna flexibilitet måste handla om nya metoder – ofta företags- och 

arbetsplatsöverskridande – att organisera arbetet  132

 

Att problemformuleringen om för lite flexibilitet i förhållande till efterfrågan krävde en 

arbetsplatsöverskridande och företagsöverskridande lösning, är en mall personaluthyrning 

passade väl i. Problemformuleringen uteslöt därmed traditionella anställningsvillkor som 

lösning. 

 

Argumenten kring effektivitet, flexibilitet och konkurrens överlappade ofta varandra, och 

politiska åtgärder kunde motiveras genom att de bidrar till förbättra alla dessa aspekter. Till 

exempel skrev SOU 1996:34 följande: 

Hand i hand med kraven på ökad flexibilitet går strävanden att minska produktionskostnaderna 

och att minska arbetskraftskostnaderna. Särskilt bland företag som är utsatta för internationell 

konkurrens vill man fokusera allt mer kärnverksamheten  133

 

129 SOU 1999:69, 242. 
130 SOU 1996:34, 13. 
131 SOU 1996:34, 13. 
132 SOU 1997:58, 25. 
133 SOU 1996:34, 14. 
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Problemformuleringen ovan om bristande konkurrenskraft till följd av internationell konkurrens, 

menades även vara orsaken bakom att arbetskraften segregeras mellan kärnverksamhet och 

perifer verksamhet. 

Personaluthyrning målades upp som lösning på bristande konkurrenskraft, då 

effektivitets- och kostnadsfördelar finns med att hyra istället för att anställa personal.  Detta 134

motiverade även vidare avreglering: konkurrenskraften i näringslivet kunde öka om större 

friheter fanns att nyttja personaluthyrningens företagsekonomiska fördelar.  135

SOU 1996:51 skrev att “skälet till denna förskjutning mot lösare anställningfonner är (…) 

givetvis företagsekonomiska”.  En utredning från samma år skrev  att “man kan lättare anpassa 136

aktivitesnivån till företagets allmänna efterfrågeläge”, som en konkurrensfördel av ökad 

flexibilitet. Problemformuleringen att aktivitetsnivån inte var flexibel nog, som krävde en 

lösning där företagen vid lägre efterfrågan kan minska på kostnader, genom att ha mindre 

ekonomiska skyldigheter gentemot personal. Det innebar att personaluthyrning kunde ses som 

lösning till för höga produktions- och arbetskraftskostnader. 

 

Politiska åtgärder 

När personaluthyrning skulle utgöra lösning på problem i samhället, återkom problematiseringar 

av reglering i SOU 1992:116, eftersom regleringar begränsade utsträckningen personaluthyrning 

kunde nyttjas för att effektivisera verksamheter.  Reglering av personaluthyrning, i ljuset av 137

problemformuleringar om effektivitet, flexibilitet och konkurrens, menades försämra andra 

verksamheters konkurrenskraft. Detta innebar att avregleringen av personaluthyrning inte främst 

motiverades av positiva effekter för bemanningsbranschen, utan genom personaluthyrningens 

positiva effekter på andra branscher och verksamheter. 

Utöver problemformuleringen om regleringars negativa effekter på andra verksamheters 

konkurrenskraft, problematiserades reglering utifrån bemanningsanställdas perspektiv. Detta 

eftersom ett hårdare företagsklimat menades öka osäkerheten för de anställda. I ett resonemang 

som handlar om den ekonomiska osökerheten i bemanningbranschen fördes detta resonemang: ”I 

134 SOU 1992:116, 129. 
135 SOU 1992:116, 129. 
136 SOU 1996:51, 232. 
137 SOU 1992:116, 127. 
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viss mån tycks problemen snarast skärpas av sådan lagstiftning, eftersom de hårdare villkor 

företagen arbetar under också leder till större osäkerhet för personalen.”  Dessutom ansågs 138

reglering vara mindre effektivt än självsanering, vilket enligt utredningsförfattarnas erfarenhet, 

var “ett effektivare sätt än inskränkande lagstiftning för att lösa problem”.  139

 

Arbetskraftens organisering 

Liknande problematiseringen av en ineffektiv arbetsmarknad, där personaluthyrnings 

arbetsförmedlande förmågor sågs som en politisk lösning, kunde personaluthyrning ses som en 

lösning på ett större arbetslöshetsproblem.  I SOU 1997:58 nämndes till exempel 140

Nederländerna i denna kontext, “där man medvetet satsat på mer flexibla arbetsformer som ett 

sätt att minska arbetslösheten”.  141

En problemformulering gällde att temporära arbeten, utan personaluthyrning och 

tillfälliga anställningar, inte togs tillvara.  Utan personaluthyrning skulle alltså dessa temporära 142

arbetstillfällena gå till spillo, och skulle det finnas färre arbetsmöjligheter för arbetslösa, vilket 

får konsekvensen högre arbetslöshet.  

Ytterligare en problemformulering handlade om att företag var restriktiva med att anställa 

personal vid låg- eller osäkert konjunkturläge, vilket höll arbetslöshet på hög nivå.  143

Personaluthyrning presenterades då som en lösning genom att folk sätts i arbete, utan att företag 

behöver åta sig ekonomiska skyldigheter gentemot anställda. Även konjunkturläget skulle kunna 

anses tjäna på detta, då näringslivet snabbare kan få upp sin produktivitet om köpkraften ökar. 

Den tredje problemformuleringen gällande arbetslöshet berörde ojämnt fördelad arbetstid 

i arbetskraften, det vill säga att vissa arbetar övertid medan andra står utan jobb. 

Personaluthyrning sågs då som ett sätt att dela på de jobben som fanns – istället för att några 

överarbetade vid ökad arbetsbelastning, kunde arbetstoppar lösas med personaluthyrning.  144

 

138 SOU 1997:58, 70. 
139 SOU 1997:58, 72. 
140 SOU 1999:27; SOU 1997:58. 
141 SOU 1997:58, 22. 
142 SOU 1997:58, 53. 
143 SOU 1999:27, 273. 
144 SOU 1997:58, 53. 
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Som tidigare påvisat fanns det en problemformulering kring personaluthyrning att ordinarie 

arbetstillfällen kommer att försvinna till förmån för temporär arbetskraft. Denna uppfattning 

dementeras, och raka motsatsen till problem formulerades. Personaluthyrning sågs snarare som 

en lösning till fler fasta anställningar.  

Det är “både i svenskt och internationellt material, svårt att hitta stöd för misstanken att 

personaluthymingsverksarnhet inkräktar arbetsmarknaden för stationära anställningar.”  145

Utredningen skrev vidare att “det inte finns några belägg för att uthymingsverksamheten tränger 

undan ordinarie jobb hos kundföretagen.”  146

Utredningen fann denna slutsats rationell eftersom timkostnaden för hyrd personal var 

högre än för anställd personal. Redan “ekonomiska skäl talar emot det”  och “av kostnadsskäl 147

saknas det anledning att tro att företeelsen skulle bli utbredd på ett sätt som framstod som mindre 

önskvärt” . Det innebar att samtidigt som personaluthyrning motiverades av dess 148

kostnadseffektivitet, en kostnadseffektivitet som skulle ha positiva effekter på svenska företags 

konkurrenskraft, var det personaluthyrnings bristande kostnadseffektivitet som anges som orsak 

till att temporär arbetskraft inte ersätter ordinarie anställningar. 

Att personaluthyrning snarare leder till fler ordinarie anställningar lyftess fram i SOU 

1996:34: ”flera företag hävdar att arbete inom uthymingsbranschen väsentligt ökar möjligheterna 

att få ett fast arbete.”  Detta gällde framför allt personer över 50 år, enligt utredningen, då 149

kundföretag har möjlighet att prova på arbetskraften innan den anställs.  Problemformulering 150

bakom påståendet handlar om den arbetslöshet eller tillfälliga anställningen som följer 

diskriminering. Resonemanget skulle kunna inkludera andra grupper som på grund av 

diskriminering står långt från arbetsmarknaden, där personaluthyrning kan ses som en lösning 

och gynna dem som har svårare att få en fast anställning på traditionell väg. 

Genom dessa två problemformuleringar som pekade mot att personaluthyrning inte 

ersätter ordinarie anställningar, implicerades att personaluthyrning enbart kommer att öka antalet 

145 SOU 1997:58, 55. 
146 SOU 1997:58, 8. 
147 SOU 1997:58, 8. 
148 SOU 1996:34. 
149 SOU 1996:34, 18. 
150 SOU 1996:34, 18. 
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sysselsatta. Inga ordinarie arbetstillfällen försvinner, fler blir fast anställda och tidigare 

arbetslösa får anställning i ett bemanningsföretag. Personaluthyrning skulle därmed leda till lägre 

arbetslöshet.  

Personaluthyrning ansågs vara en lösning på problemet att den temporära 

arbetsmarknaden måste organiseras på något sätt, och att problemformuleringen främst gällde 

hur det ska ske mest effektiva.  Denna frågeställning upprepas flertalet gånger i SOU 1997:58. 151

Utredningen skrev exempelvis att “vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden för fasta 

anställningar har det alltid funnits, och kommer alltid att finnas, en viss arbetsmarknad för 

tillfälliga anställningar” . 152

Genom formuleringar som ”det kommer alltid att finnas en arbetsmarknad för temporära 

anställningar vid sidan av marknaden för fasta jobb” , att “det alltid funnits, och kommer alltid 153

att finnas, en viss arbetsmarknad för tillfälliga anställningar”  och det “kommer (...) alltid att 154

finnas ett behov av kompletterande, temporära anställningar” , impliceras att en begränsning av 155

temporära anställningar inte var möjlig. Det skapade en problemformulering om temporära 

anställningar som bara kan diskutera hur dessa anställningar ska organiseras, och inte om 

temporära anställningar ska organiseras överhuvudtaget: 

Det är mot denna bakgrund uthymingsföretagen bör bedömas: är de ett effektivt sätt att organisera 

denna temporära arbetsmarknad, från kundernas såväl som de anställdas utgångspunkt.  156

 

Ett problematiserande av personaluthyrning krävde således ett bättre förslag på hur temporära 

anställningar ska organiseras, eftersom problemformuleringen bara syftade till att hitta den mest 

effektiva formen. 

Sverige ansågs dessutom ha ett större behov av temporära anställningar, på grund av att 

välfärdsåtgärder som föräldraledighet och utbildningssatsningar skapar ett vikariatsbehov.  En 157

utvidgad välfärd blev därmed ett problem, där personaluthyrning presenteras som lösning. 

151 SOU 1997:58. 
152 SOU 1997:58, 51. 
153 SOU 1997:58, 8. 
154 SOU 1997:58, 51. 
155 SOU 1997:58, 53. 
156 SOU 1997:58, 8. 
157 SOU 1997:58, 53. 
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Det är då självklart önskvärt att förmedlingen av dessa temporära anställningar organiseras på ett 

smidigt och effektivt sätt, både gentemot kundföretagen och för den berörda personalen. 

Uthymingsföretag utgör uppenbarligen en sådan effektiv form  158

 

I samma utredning menades det samtidigt att antalet temporära arbeten egentligen inte har ökat, 

utan bemanningsbranschens expansion snarare inneburit ett synliggörande av den temporära 

arbetsmarknaden, på ett “effektivt och spektakulärt” vis.  159

Temporära anställningar ansågs även ha positiva effekter i sig, vilket implicerade att de 

inte borde begränsas i onödan. Som tidigare visat ansågs temporär arbetskraft vara positivt för 

näringslivet, och det fanns “utan tvivel många fördelar med den utveckling som ägt rum på 

arbetsmarknaden de senaste 20− 25 åren vad gäller atypiska anställningar.”  160

 
 
Välfärd 

Enkäter och undersökningar som presenterats i utredningar visar på varierande grad av trivsel 

respektive missnöje över arbetsvillkor och arbetsmiljö inom bemanningsbranschen, som ledde 

problemformuleringar som redogjorts för gällande bemanningsanställdas välfärd. 

 

Det fanns dock ett annat perspektiv på huruvida bemanningsanställda trivs, som inte härledde 

trivselproblematiken till materiella villkor. Huruvida bemanningsanställda trivdes som 

bemanningsanställd härleddes istället till den anställdes inställning till villkoren och 

arbetsmiljön, där till exempel utbildningsnivå var en avgörande faktor. SOU 1997:27 skrev: 

En nyligen genomförd undersökning visar att grundinställningen till arbetet som uthyrd jämfört 

med att vara fast anställd är en viktig faktor för trivseln. Är man positivt inställd till att vara 

uthyrd, nöjd med sin lön, upplever att man utvecklas i sitt arbete och känner sig trygg i sin 

anställning, så trivs man bra och stannar sannolikt kvar som uthyrd.   
161

 

158 SOU 1997:58, 53. 
159 SOU 1997:58, 55. 
160 SOU 1999:27, 281. 
161 SOU 1999:27, 275. 
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Denna problemformulering flyttade fokus från faktiska arbetsvillkor, till den anställdes attityd. 

Samtidigt kan argumentationen anses vara ett cirkelresonemang, då den anställda menades vara 

nöjd med att vara uthyrd, nöjd med lön, upplevde sig trygg ifall den kände sig nöjd och trygg 

med dessa aspekter. Att de med positiva upplevelser stannar kvar inom bemanningsbranschen är 

en logisk följd, men det är ett felslut att påstå att de som trivs, trivs på grund av att de trivs.  

 

Personaluthyrning kunde även ses som lösning på bristande arbetsmiljö och arbetsvillkor, 

framför allt inom sjukhussektorn: 

Bristen på sjuksköterskor är redan stor såväl inom landstinget som inom kommunerna. Det har 

medfört att allt fler känner sig utbrända, framför allt inom den rena sjukvårdssektorn. Vi har sett 

exempel på personal som säger upp sin anställning och i stället söker sig till bemanningsföretag   
162

 

Att personal inom sjukhussektorn sökte sig till bemanningsbranschen förklarades med större 

inflytande över arbetssituationen och högre lön. Samtidigt framhöll utredningen att detta innebar 

en stor kostnad för kommuner och landsting som finansierade de högre personalkostnaderna som 

följde när arbetskraften välde att organisera sig genom bemanningsföretag istället för att bli 

direktanställda.  Dock innebar personaluthyrning i dessa fall en ökad välfärd för de 163

bemanningsanställda.  

Ytterligare två aspekter lyftes för att visa på personaluthyrningens förmåga att öka 

välfärden för anställda. Dels sågs personaluthyrning som en lösning på dåliga arbetsvillkor hos 

temporära anställningar, då personaluthyrning kunde innebära fast anställning och garantilön., 

och dels som lösning på problemet att de som arbetade med annat än kärnverksamhet i ett företag 

blir bortglömd vid kompetensutveckling.  När personal som i ett företag sysslar med perifer 164

verksamhet, är kärnarbetskraft i ett bemanningsföretag, blev de också erbjudna 

kompetensutveckling. Branschföreträdare menade nämligen enligt utredningen att 

kontorspersonal blev bortglömd i teknikföretag.  SOU 1996:34 skrev vidare att ”Samtliga 165

162 SOU 1999:27, 248. 
163 SOU 1999:27, 248. 
164 SOU 1999:27, 323; SOU 1996:34, 17. 
165 SOU 1996:34, 17. 
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uthyrningsföretag uppger sig satsa personalens kompetensutveckling.”  Utredningen lade till att 166

frivillig utbildning dock skedde kvällstid och är obetald.  

Ytterligare en aspekt av att företag allt mer fokuserade på kärnverksamheten, var 

utmaningen att fortfarande kunna bemanna vid arbetstoppar, vid sjukfrånvaro och att bibehålla 

en arbetsmiljö som främjar kreativitet och psykosocialt välmående trots en slimmad organisation.

 Personaluthyrning kan ses som en lösning på detta problem, då den ordinarie arbetsstyrkan 167

inte behöver kompensera för en mindre arbetsstyrka.   168

 

 

 

 

 

 

 

  

166 SOU 1996:34, 17. 
167 SOU 1999:69, 239. 
168 SOU 1999:69, 239. 
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Sammanfattande slutsats 

 

Syftet med denna undersökning var att förstå vilka föreställningar som har formulerat ramarna 

för den politiska frågan om vinstdrivande personaluthyrning, som den formuleras i statens 

offentliga utredningar i Sverige under andra halvan av 1900-talet. Syftet var även att tolka 

problemformuleringarna utifrån teorin om varufiering. Detta gjordes utefter två perspektiv; det 

ena fokuserade på problematiseringar av personaluthyrning, och det andra problematiseringar av 

samhället med hjälp av personaluthyrning.  

Det är många problemformuleringar som omgärdar både personaluthyrning i sig och det 

samhälle som personaluthyrning verkar inom. Personaluthyrning problematiseras främst när 

personaluthyrning som fenomen inte passar inom de föreställningar som styrt 

arbetsmarknadspolitiken under 1900-talet. Personaluthyrning ställs således ofta i kontrast till en 

då rådande förståelse av arbetsförmedling, svenska modellen, välfärdsinstitutioner och vad en 

acceptabel arbetssitution innebär.  

Problemformuleringarna av samhället som framkommer av att personaluthyrning 

presenteras som lösning är av en mer ekonomisk-politisk karaktär. På 1990-talet fokuseras 

problemformuleringarna kring centrala politiska begrepp, det vill säga effektivitet, flexibiliet och 

konkurrens, och efter det rådande lågkonjunkturläget. Det ekonomiska kontexten skulle också 

kunna stå som förklaringsmodell till det arbetsmarknadspolitiska fokuset att öka 

sysselsättningsgraden. Intressant nog problemformulerades även bristande välfärd för ordinarie 

anställda med hjälp av personaluthyrning. 

Studien har även påvisat att samverkan mellan arbetskraftens inträde på varu- och 

tjänstemarknaden, en ideologisk förskjutning av synen på arbetaren, och sämre skydd från 

socialförsäkringssystem, gör att personaluthyrning kan innebära en mer långtgående 

varufieringsprocess.  

 

  

48 



 

Diskussion 

 

Som tidigare återgett finns det en begreppsförvirring i den tidigare forskningen. Denna 

begreppsförvirring visade sig även i källmaterialet, där temporära anställningar och det 

temporära arbete som bemanning innebär nödvändigtvis inte särskiljs. Det innebär att 

problemformuleringar som kanske bara gäller en av dessa former, formuleras för båda 

fenomenen. Exempelvis gäller detta när det konstateras att det alltid kommer att finnas en 

marknad för temporära jobb. Temporära jobb kan utföras både av någon med en 

vikariatsanställningar, det vill säga en tillfällig anställning hos företaget som erbjuder arbetet, 

och av en bemanningsanställd som har en heltidsanställning, men utan rättigheter på 

kundföretaget. Det innebär även att problemformuleringar som egentligen syftar till tillfälliga 

anställningar kan ha formulerats i den politiska frågan om personaluthyrning.  

Detta innebär även att den politiska diskussionen om personaluthyrning mer eller mindre 

kan ha förts på en arena för temporära anställningar. Det kan därmed vara av forskningsrelevans 

att undersöka problemformuleringar kring bredare begrepp, som i den internationell forskningen 

om non-standard work agreements.  

Flertalet begrepp som förekommer i den tidigare forskningen kontrasterar till tidigare 

arbetsmarknadsparadigm, mest tydligt som alternative work agreement. Detta finner som påvisat 

sin motsvarighet i problemformuleringarna kring personaluthyrning. Föreställningar om hur 

arbetsmarknaden ska organiseras i Sverige, och vad som definieras som osäkert, finner sin grund 

i ett tidigare arbetsmarknadsparadigm med andra ekonomiska och kulturella kontext. Denna 

studie har på så vis fyllt i Kallebergs  redogörelse för vad den traditionella synen på en 169

anställning innebär. 

Andra begrepp som förekommer i den tidigare forskningen tar tydligt ett 

företagsekonomiskt respektive arbetstagarperspektiv, exempelvis peripheral employment och 

flexible staffing arrangements. Liknande ses i problemformuleringarna, där dessa två perspektiv 

sällan kombineras. Undantaget är problemformuleringen att ett hårdare företagsklimat ökar 

osäkerheten för anställda.  Föreställningar som denna studie visat på, kan alltså skönjas redan i 170

169 Kalleberg (2000), 341. 
170 SOU 1997:58, 70. 

49 



 

de begrepp som omgärdar arbetsmarknadsutvecklingen. Eftersom statens offentliga utredningar 

tolkas som en aktör som formar uppfattningar om samhällsfenomen, med grund i Bacchi, kan 

sådana dikotomiska problemformuleringar menas ha faktiska politiska konsekvenser.  

Tidigare forskning påpekar att osäkra och prekära anställningar snarare är regel än 

undantag i historien.  Att personaluthyrning målas i kontrast till “traditionella anställningar” 171

kan därmed tolkas som något politiskt önskvärt, även när en historisk nödvändighet impliceras i 

problemformuleringarna. 

Gustafsson et al. karakteriserar Sverige som en “reluctant deregulator”, och att Sverige 

utsattes för tryck från näringslivet att avreglera arbetsmarknaden.  Att det skulle ha rått en 172

politisk passivitet, eller politisk motvillighet, vid legalisering och avreglering är svårt att bedöma 

utifrån källmaterialet. Varken legalisering eller avreglering av vinstdrivande personaluthyrning 

kan sägas gjordes under en politisk diskussion, då personaluthyrning ansågs vara en obetydlig 

aktivitet inom ramen för arbetsförmedling. En tydlig politisering av frågan i offentliga 

utredningar sker först efter bemanningsbranschens expansion, och skulle kunna visa på passivitet 

– eller kanske framför allt ointresse – för den politiska frågan om personaluthyrning. Huruvida 

näringslivet drev på utvecklingen, med eller utan politiskt motstånd, framgår inte i ramen för 

denna studie.  

Att utbudet av arbetskraft eller företagens efterfrågan av temporär arbetskraft var 

drivande bakom implementerande av personaluthyrning i arbetsmarknadspolitiken tvistas det 

om. Detta avspeglas i källmaterialet, där både utbud och efterfrågan problematiseras till 

personauthyriningens fördel. Hög arbetslöshet – alltså ett stort utbud av arbetskraft – är en 

problemformulering som anses motivera temporärt arbete. Schömann och Schömann menar dock 

att den huvudsakliga anledningen bakom avregleringen, är att den motiverades som 

arbetslöshetsåtgärd, framför allt i Europa.  Problematisering av arbetslöshet, och presenterandet 173

av personaluthyrning som lösning, förekommer i källmaterialet – dock bara i två utredningar.  I 174

den svenska problemformuleringen, som den uttrycks inom ramarna för statens offentliga 

utredningar, delar problematisering av arbetslöshet utrymme dels med ekonomipolitiska åtgärder 

171 Kalleberg (2000), 342. 
172 Gustafsson, S., Kenjoh, E., & Wetzels, C. (2001), 221. 
173 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 252. 
174 SOU 1997:58; SOU 1999:27. 
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för ett gynnsammare företagsklimat, och dels problematiseringar till följd av välfärdsideal. 

Personaluthyrning som arbetslöshetsåtgärd var på inga vis primär.  

Den hårdare internationella konkurrensen, bredvid flexibilitet och andra 

samhällsekonomiska argument, står även som problemformulering till varför personaluthyrning 

behövs på den svenska arbetsmarknaden, i linje med Audrey Freedman redogörelse av 

utvecklingen i USA.  

Utbud av arbetskraft och efterfrågan från näringslivet sammanfaller under 1990-talet i 

Sverige, och båda problemformuleringar tar uttryck i källmaterialet. Tidpunkten för legalisering 

och avreglering kan alltså förstås dels utifrån den internationella normeringen av vinstdrivande 

personaluthyrning som skedde 1980-talet och framåt, och dels av en ekonomisk depression som 

innebär en kraftig ökan av arbetskraftsutbud tillsammans krav från näringsliv att minska 

arbetskraftkostnaderna. En möjlig materiell tolkning av dessa samverkande faktorer är att den 

svenska lagstiftningens utformning, som är bland de mest liberala i världen, baserades på 

problemformuleringar från ett extremt samhällsekonomiskt kontext.  

 

Det finns som sagt två huvudsakliga motsatta drivkrafter vid varufiering av den fiktiva varan 

arbetskraft.  Den varufierande verkar genom tvånget att sälja sin arbetskraft på en 175

arbetsmarknad för försörjning, som ökat i takt med industrialisering och arbetsmarknadspolitik 

för full sysselsättning, och den avvarufierande genom socialförsäkringssystem. 

Forskningstraditionen kring varufiering likställer många gånger reglering med avvarufiering och 

avreglering med varufiering. Återvarufiering skiljer sig från den ursprungliga varufieringen på så 

vis att återvarufiering ämnar häva regleringarnas avvarufierande verkan genom återinförande av 

marknadsmekanismer.  176

Theory of reflexive labor law, som presenterat av Schömann och Schömann, innebär att 

en förändring av lagstiftning ska analyseras som en reaktion på tidigare lagstiftning.  Detta 177

skulle betyda att problemformuleringar syftar till att motivera lagändringar kring 

personaluthyrning, formuleras i relation till tidigare lagstiftning, vilket får visst stöd i 

175 Esping-Andersen (1990); Offe, Keane (1984); Polanyi, (1944). 
176 Esping-Andersn (1990); Offe, Keane(1984); Schömann, I., Schömann, K., (2003). 
177 Schömann, I., Schömann, K., (2003), 352-383. 
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källmaterialet. Främst gäller detta företagens behov av flexibilitet, som inte ansågs kunna 

tillgodoses under den tidigare rådande lagstiftningen. Vid ett tillfälle problematiseras 

skattetrycket på detta vis, där användandet av grå arbetskraft menas vara en motreaktion. 

Varufieringen som legaliseringar av personaluthyrning innebar kan kan därför snarare förstås 

som återvarufierande, eftersom lagstiftningen häver tidigare lagars avvarufierande verkan. Dock 

är problemformuleringar som formuleras i relation till tidigare lagstiftning mer framträdande i 

problematisering av personaluthyrning. Dessa problematiserar dock inte en tidigare lagstiftning, 

som snarare står modell för förväntningar på arbetsmarknadspolitik.  

Esping-Andersen konkretiserar avvarufierande lagstiftning med efterkrigstidens 

välfärdsprojekt, som alla innebär ett försvagande av marknadsmekanismerna och därmed en 

begränsning av arbetskraften som vara. Dessa inkluderar arbetslöshetsersättningar och 

arbetsmiljölagar, som visat sig vara två vanligt förekommande problemformuleringar i 

källmaterialet. Personaluthyrning har visat utmärker sig från andra anställningsformer genom 

bemanningsanställdas minskade ekonomisk frihet från arbetsmarknaden, så som den nya 

företagsformen blev förstod av Arbetsmarknadsstyrelsen, och sedermera utredningsväsendet.  

Problemformuleringar av inkomstvolatliteten, ansågs också minska självständigheten gentemot 

marknaden.  

Andra faktorer som kan påverka en återvarufiering har att göra med reglering och sociala 

försäkringssystem. Hymans redogörelse av managementkonsulters ideologiska påverkan på 

synen av arbetskraft som vara, kan tolkas som en varufierande faktor.  I källmaterialet kan en 178

sådan ideologisk förskjutning skönjas, då bemanningsanställda refereras till i termer av 

produkturval.  

Polanyi beskriver inträdet av en samhällsfunktion på en monetär marknad som den 

ursprungliga varufieringen. Vinstdrivande personaluthyrning har inneburit att arbetskraften 

varufierats inte bara på arbetsmarknaden, utan nu även på varu- och tjänstemarknaden. Denna 

varufiering återspeglas i flertalet problemformuleringar i källmaterialet. Exempelvis 

problematiseras att arbete inom bemanning, på samma sätt som varor, fluktuerar kraftigt med 

178 Greer (2016), 165; Hyman (2018). 
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kundens efterfrågan. Den ekonomiska osäkerheten för den anställde och beroendet av 

marknanden ökar med oförutsägbarhet som följer. 

Det är på så vis som arbetskraftens inträde på varu- och tjänstemarknaden, en ideologisk 

förskjutning av synen på arbetaren, och sämre skydd från socialförsäkringssystem, gör att 

personaluthyrning visar på en mer långtgående varufieringsprocess.  
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SOU 1990:31 Perspektiv på arbetsförmedlingen 

SOU 1992:116 Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft 

SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag 

SOU 1993:81 Översyn av arbetsmiljölagen 

SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar 

SOU 1996:34 Aktiv arbetsmarknadspolitik 

SOU 1996:51 Grundläggande drag i en ny arbetslöshetsförsäkring 

SOU 1996:145 Arbetstid 

SOU 1996:150 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring 

SOU 1997:58 Personaluthyrning 

SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare 

SOU 1998:115 Distansarbete 

SOU 1999:27 DELTA : utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning 

SOU 1999:69 Individen och arbetslivet : perspektiv på det samtida arbetslivet kring sekelskiftet 
2000 

SOU 1999:137 Hälsa på lika villkor : andra steget mot nationella folkhälsomål 

SOU 1999:149 Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster 

 

 

 

  

54 



 

Litteratur 

 

Allvin, M., (2008), "Recension av Ola Bergström, Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson och 
Lars Walter, Den nya arbetsmarknaden: Bemanningsbranschens etablering i Sverige”, 
Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 14, no. 2, Academia Adacta, Lund. 

Bacchi, C.L., (1999), Women, policy and politics: the construction of policy problems, SAGE, 
London.  

Bacchi, C.L., (2009), Analysing policy: what's the problem represented to be? Pearson, Frenchs 
Forest, N.S.W. 

Bergström, O., (2007), Den nya arbetsmarknaden: bemanningsbranschens etablering i Sverige, 
Academia Adacta, Lund. 

Esping-Andersen, G., (1990), The three worlds of welfare capitalism, Polity Press, Cambridge. 

Freedman, A. (1996), “Contingent work and the role of labor market intermediaries”, Of heart 
and mind: Social policy essays in honor of Sar A. Levitan, 177-199, W.E. Upjohn 
Institute. 

Freedman, A. (2001), “How the 1980's have changed industrial relations”, Monthly Labor 
Review, 111, Bureau of Labor Statistics. 

Greer, I., (2016), “Welfare reform, precarity and the re-commodification of labour”, Work, 
employment and society, vol. 30, 162-173, SAGE, New York. 

Gustafsson, S., Kenjoh, E., & Wetzels, C. (2001), “Employment choices and pay differences 
between non-standard and standard work in Britain, Germany, Netherlands and Sweden”, 
Tinbergen Institute Discussion Paper, Amsterdam. 

Hyman, L., (2018), Temp: How American Work, American Business, and the American Dream 
Became Temporary, Viking Press, New York. 

Johnson, A., Bemanningsföretagen (2010), Hyrt går hem: historien om den svenska 
bemanningsbranschen, Informationsförlaget, Stockholm. 

Kantelius, H., (2012, Inhyrningens logik: konsekvenser för individ och organisation, Göteborgs 
universitet. 

Kalleberg, A.L. (2000), "Nonstandard Employment Relations: Part-Time, Temporary and 
Contract Work", Annual Review of Sociology, vol. 26, Annual Reviews, Palo Alto. 

Karlsson, T., (2015). Dimensions of precarity: A contradictory case of non-standard 
employment, Lunds universitet. 

Offe, C., Keane, J., (1984), Contradictions of the welfare state, Hutchinson, London. 

Olofsson, G., (2012), “Inledning till Den stora omdaningen”, Den stora omdaningen: 
marknadsekonomins uppgång och fall, Arkiv, Lund. 

Polanyi, K., (1944), Den stora omdaningen: marknadsekonomins uppgång och fall, Arkiv, Lund. 

55 



 

Schömann, I., Schömann, K., (2003), “In Search of a New Framework for Flexibility”, 
Nonstandard work in developed economies: Causes and consequences, W.E. Upjohn 
Institute.  

SOU 2011:5: Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige 

Spross, L., (2016), Ett välfärdsstatligt dilemma: Statens formuleringar av en arbetstidsfråga 
1919–2002, Acta Universitatis Upsaliensis. 

 

56 


