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UTMANING.
Behov av kontinuerligt inflöde 
av personal till textil produktion 
samt rekrytering av tjänstemän.

LÖSNING.
Bemanningslösning som 
fungerar som provanställning. 
Direktrekrytering av tjänstemän.

RESULTAT.
En riskminimerad anställ-
ningsprocess som spar tid och 
garanterar god kvalitet.

STORIES WE LOVE.
Svensson.

bemanning spar tid och borgar för kvalitet.
I Kinna, strax utanför Borås hörs ljudet av virkmaskiner och vävstolar - idag, precis 
som för över 130 år sedan när textilföretaget Svensson startades. Familjeföretaget, 
som idag drivs av fjärde generationen, har genom åren haft celebra besök av både 
statsministrar och kungligheter och idag levereras deras inredningstextil till offentliga 
miljöer och klimatväv till växthus - för att skapa bättre klimat för människor och växter.

  -"Vi är en av få kvar i Sverige med textil produktion och vår kanske största utmaning 
är att hitta kompetens. Många hos oss har varit här länge och vi står inför ett 
generationsskifte så bemanning och rekrytering är verkligen kritiskt för oss," säger 
Catarina Frisk, HR-ansvarig på Svensson.

För personallösningar tar Svensson hjälp av Speed. Momenten i textil produktion är avancerade 
och upplärningstiden är lång. Därför använder Svensson i princip bemanning som provanställning. 
Målsättningen är att  personen vill stanna och fungerar allt väl anställs oftast den uthyrda resursen.

  -"Vi kör bemanning på i stort sett alla roller i produktionen - varpare, trädare, virkare, vävare, 
avsynare och lager. Just nu är cirka 6-7% av produktionspersonalen från Speed men ibland har 
vi det dubbla. Vi har behov av ett kontinuerligt inflöde till produktionen och hinner inte med att 
lösa det själva. Speed når dessutom via sitt nätverk ut till betydligt fler kandidater än vad kan 
göra själva. Sedan vet vi att om det inte funkar med någon person har vi den flexibiliteten att vi 
kan byta och det känns tryggt." 

Svenssons samarbete med  Speed startade 2015. Just långsiktigheten är viktig för båda parter.

 -"Speed känner oss, de kan våra avdelningar och processer och det är otroligt viktigt för 
resultatet. Vår kontaktperson är ofta här och besöker osss och sina konsulter. Känslan är 
verkligen att Speed bryr sig, både om oss och konsulterna." 

Vid rekrytering är Svenssons geografiska läge utmanande då man konkurrerar med Göteborg 
och Borås. Via Speeds nätverk och search-service nås kandidater, även de som aktivt inte 
söker. Viktigt när arbetsmarknaden ser ut som den gör.

  -"Vi har haft andra inne för att hjälpa oss med bemanning och rekrytering, men när det 
gäller kundförståelse och kvalitet - där är Speed unika. De är oerhört lyhörda och engagerar 
sig verkligen för att lösa våra behov. Vi jobbar tillsammans och vi har känslan av att Speed 
verkligen prioriterar oss. Vi har en partner vi verkligen litar på till 100%. Att Speed dessutom har 
ett uttalat hållbarhetsfokus är viktigt för oss då det är en fråga vi själva också jobbar aktivt med 
och satsar mycket på. Vi väljer i första hand leverantörer med samma fokus."
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