
Differentiering och framgångsfaktorer på en 

ständigt växande marknad

– Undersökning av bemanningsbranschen

Kandidatuppsats

Språk, Kultur och Marknad - Företagsekonomi

Martina Sjösten

Gabriella Wasniewska

Handledare: Tommy Larsson

VT-07



2

Innehållsförteckning:
Kapitel Del Sidanvisning

Sammanfattning 4
1.0 Introduktionskapitel 5
1.1 Bakgrund 5
1.2 Problemdiskussion 6
1.3 Problemformulering 7
1.4 Syfte 7
1.5 Avgränsningar 7

2.0 Metod 8
2.1 Forskningsansats 8
2.2 Datainsamling 8
2.3 Datainsamlingsmetod 9
2.4 Motiv till val av frågor 10
2.5 Kritisk granskning av metoden 11

3.0 Teori 12
3.1 Motiv till val av teorier 12

3.1.1 Allmänna konkurrensstrategier 13
3.1.1.1 Sammanfattning 17

3.1.2 Differentiering 18
3.1.2.1 Produktattribut 19
3.1.2.2 Serviceattribut 19
3.1.2.3 Imageattribut 19
3.1.2.4 Personalattribut 21
3.1.2.5 Sammanfattning 21

3.1.3 Kommunikationsstategier 22
3.1.3.1 Sammanfattning 24

4.0 Egen undersökning 25
4.1 Historik 25
4.2 Branschanalys 27

4.2.1 Siffror framtagna år 2007 30
4.2.2 Bemanningsbranschens fortsatta utv. 21
4.2.3 Omsättningsutveckling 32
4.2.4 Bemanningsföretagens omsättning 32
4.2.5 Tjänsteområden 33
4.2.6 Arbetskraft 34
4.2.7 Verksamhetsområden 34
4.2.8 Branschens möjligh. och hot 35
4.2.9 Utökat statligt samarbete 35
4.2.10 Verksamma aktörer 37
4.2.11 Framtida utveckling 38

4.3 Kort presentation av de intervjuade företagen 39
4.4 Resultatredovisning av intervjuer 42

4.4.1 Fråga 1 42
4.4.2 Fråga 2 43
4.4.3 Fråga 3 44
4.4.4 Fråga 4 45
4.4.5 Fråga 5 45
4.4.6 Fråga 6 46
4.4.7 Fråga 7 46
4.4.8 Fråga 8 47



3

4.4.9 Fråga 9 48
4.5 Förklaring till analys och tolkning 49
4.6 Analys och tolkning 49

4.6.1 Marknadsföringsstrategier 49
4.6.2 Konkurrenssituation 51
4.6.3 Differentiering 53
4.6.4 Utökning av marknadsandelar 55
4.6.5 Sammanfattning av analys 56

5.0 Slutsats 57

5.1
Avslutande diskussion och redovisn. av 
sluts. 57

5.2 Metodkritik 58

6.0 Litteraturreferenser 59
6.1 Källor 59

7.0 Bilagor 62
7.1 Undersökningsfrågor 62



4

Sammanfattning

Bemanningsbranschen består av ca 1500 aktörer, och få etableringshinder finns enligt 

intervjuer som gjorts med några företag inom branschen. Denna uppsats belyser de faktorer 

som avgör vid stärkandet av respektive företags marknadsposition, och det är även

frågeställningen som undersökningen bygger på.

Uppsatsen belyser branschen i stort och teorier som allmänna konkurrensstrategier, 

differentiering och kommunikationsstrategi tas upp och kopplas till den egna undersökningen.

Undersökningen innehåller även en branschanalys som gjorts utifrån två rapporter som 

framställts av branschorganisationen Almega.

Semistrukturerade intervjuer har använts och backats upp med hjälp av sekundära källor. 

Totalt sex stycken intervjuer har gjorts, det med företagen; Adecco, Resursbemanning, 

Manpower, Poolia, Newstaff och Almega. Manpower är ledande inom branschen och därför 

var det av stor vikt att de intervjuades. Även mindre företag efterfrågades för att få en större 

räckvidd på resultatet. Därefter har en analys gjorts utifrån en intervjumall som användes vid 

de olika intervjutillfällena. Temana som då behandlades var; strategier, konkurrenssituation, 

differentiering och marknadsandelar.

Fyra av fem företag har lagt fokus på ett eller flera områden, för att på så sätt utöka sina 

marknadsandelar och stärka sin marknadsposition. Det var fokuseringar i form av 

kostnadsöverlägsenhet, kvalité i form av fokus på färre verksamhetsområden, kvalificerade 

tjänstemän och experter inom vissa områden. 

Samtliga av företagen har bra översikt över deras konkurrenter och det ses som en viktig 

framgångsfaktor. Man definierade framgång på olika sätt, alla hade inte målsättningen att bli 

ledande inom branschen, dock ville man befästa sin befintliga marknadsposition.
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1.0 Introduktionskapitel

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till uppsatsen. Här kan ni läsa en kort beskrivning

av branschen i helhet men även problemdiskussion, problemformulering, syfte samt 

avgränsningar som gjorts under arbetets gång.

1.1 Bakgrund

Arbetsmarknaden har under de senaste åren förändrats något. Rekrytering av personal är ett 

relativt nytt fenomen, det nämns bl.a. i en rapport som gjorts av institutet för marknadspolitisk 

utvärdering1. I rapporten står bl.a. att arbetsmarknadens utveckling har gått från hel- och 

deltidsanställningar till projektanställningar i olika lång tid. Uthyrning av personal innebär att 

man som anställd hyrs ut till olika företag för att utföra en förutbestämd uppgift under en, 

oftast sedan innan, fastställd tid. Arbetsledningen till vilken man är uthyrd står i regel för 

vilka uppgifter som skall utföras. Rapporten menar på att de företag, i det här fallet talar man 

framför allt om tillverkningsindustrin, har lägsta möjliga anställningskvot och då 

produktionen väntas gå upp, hyr man in personal för en viss period då behovet av personal 

ökar. Bemanningsbranschen har på två år, från 2004 till 2006, nästan fördubblat sin 

omsättning i Sverige och prognosen ser enligt en uppsats som gjorts på Lunds Universitet2

mycket lovande ut.  I kollektivavtalen kallas de uthyrda ”ambulerande tjänstemän”, men 

många bemanningsföretag väljer dock att kalla sin inhyrda personal för konsulter. 

Arbetsorganisationen Bemanningsföretag3 skiljer dock på orden resurskonsult och konsult. En 

konsult anses vara inhyrd på grund av sin expertis inom området, uppdraget är då begränsat i 

till tid och ämne och därmed även med ett förväntat resultat. Konsulten har då även oftast 

tillgång till sina egna arbetsredskap och lokaler. En resurskonsult är däremot en resurs som 

hyrs ut som ett komplement till kundens ordinarie verksamhet. Resurskonsulten genomför då 

sitt arbete i kundens lokaler och med hjälp av deras redskap4.

                                                
1Andersson P och Wadensjö E, 2004 
2Hultqvist B och Jönsson S, 2007 
3 Ibid.
4 Huldt J, 2005
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Bemanningsföretag är ett samlingsnamn för företag som sysslar med områdena uthyrning, 

outplacement, rekrytering och entreprenad5. Bemanningsbranschens branschorganisation

Almega formulerar begreppet uthyrning på följande vis:

”Med uthyrning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare för 

att utföra arbete i kundföretaget. En uthyrd arbetstagare får arbetsledning av 

kundföretaget”6.

Almega är ett tjänsteforum för tjänsteföretagare i Sverige, och i förbundet finns både små 

företag och stora koncerner. I Almega ingår 8600 tjänsteföretag med 350 000 anställda7 och 

organisationen har varit till stor hjälp vid utformandet av denna uppsats.

Bemanningsbranbranschen domineras av några få aktörer och det är även det denna uppsats 

kommer att behandla. I uppsatsen kommer begreppet konsult främst att användas, vilket 

kommer att känneteckna den uthyrde som med hjälp av kundens lokaler och redskap utför en 

viss typ av arbete under en förutbestämd tidsperiod. 

1.2 Problemdiskussion

Med den ständigt växande bemanningsbranschen finns det allt fler aktörer på marknaden. 

En allmän uppfattning är att själva etableringen är relativt enkel, eftersom få etableringshinder 

finns. Det finns omkring 1500 verksamma aktörer inom branschen men idag domineras denna 

av fyra aktörer med Manpower i topp följt av Adecco på andra plats och Proffice och Poolia 

på tredje och fjärde plats, tillsammans utgör de ca 78 % av marknaden8.

Företag, som i sin verksamhet inte skiljer sig så mycket, får olika stor genomslagningskraft på 

marknaden, vilket även är problematiken som undersöks i denna uppsats. Det skulle vara 

intressant att studera vilka faktorer man som bemanningsföretag beaktar vid befästandet av en 

konkurrenskraftig marknadsposition. 

                                                
5 Huldt J, 2005
6 Ibid.
7 www.almega.se
8 Huldt J, 2005
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1.3 Problemformulering

Hur har ett fåtal aktörer fått en så dominerande marknadsposition i bemanningsbranschen?

1.4 Syfte

Syftet är att skapa förståelse för hur bemanningsbranschen fungerar samt hur de olika 

företagen gått tillväga för befästa sin marknadsposition. Vilka faktorer vid 

marknadspositioneringen som är gemensamma för samtliga av de undersökta företagen, men 

även hur dessa skiljer sig åt. 

1.5 Avgränsningar

Denna undersökning har avgränsats genom att välja ut ett flertal bemanningsföretag. 

Företagen har handplockats ur en lista som tagits fram av branschorganisationen Almega9

över de 25 ledande aktörerna inom bemanningsbranschen. Orsaken till att man utgått från 

denna lista är på grund av att branschen består av många aktörer och listan har varit ett bra 

hjälpmedel för att på ett enkelt sätt få en översikt över de ledande företagen inom branschen. 

Listan har även varit ett bevis på vilka företag som anses som seriösa inom branschen, vilka 

som åstadkommit auktorisation samt skaffat sig en konkurrenskraftig position på marknaden. 

Denna bevisning har varit av stor vikt vid framtagandet av intervjuobjekt. Mer om 

auktorisation samt oseriösa företag kommer längre fram i undersökningen. 

I och med att branschen domineras av några få företag är det av största vikt att undersöka de 

ledande företagen inom branschen. Enbart de största företagen hade kunnat undersökas men 

anledningen till att uppsatsen inte enbart bygger på dem är att få en större räckvidd på 

resultatet, dock är inte målet att få fram generella sanningar eftersom det skulle kräva 

betydligt mer tid samt bakgrundsforskning.

                                                
9 Bäckström H, 2007



8

2.0 Metod

Nedan beskrivs den metod som använts under arbetets gång. Moment som ingår 

nedan är forskningsansats, datainsamling, motiv till val av metod, motiv till val av 

frågor samt kritisk granskning av den metod som valts. 

2.1 Forskningsansats:

Undersökningen bygger på en kvalitativ metod och deduktiv ansats. Anledningen till att en 

kvalitativ metod valts är på grund det djup som eftersträvades vid utformandet av denna 

uppsats. Kvalitativ metod innebär att inget frågeformulär utformas, däremot görs en 

intervjumall som utgås ifrån vid utförandet av intervjun10. Vid kvalitativa ansatser arbetar 

man med kvalitativa eller ”mjuka” data, där intervjuer är en form av denna typ av data. Det 

innebär att kortare eller längre texter analyseras och tolkas, vilka inte lämpar sig för någon 

form av beräkning11. Kvalitativ datainsamling ses som mer flexibel, genom att respondenten 

ges utrymme att styra den information som framkommer12, vid denna typ av datainsamling 

uppstår det djup som tidigare nämndes. Deduktion innebär att man drar slutsatser från 

generella teorier till att gälla konkreta sammanhang, vilket passar i denna uppsats eftersom 

den utformats efter att ha studerat tre teorier. 

2.2 Datainsamling:

För att kunna besvara den problemformulering, hur ett fåtal aktörer har fått en dominerande 

marknadsposition i bemanningsbranschen, är uppsatsen uppbyggd på semistrukturerade 

intervjuer, detta för att lämna utrymme till respondentens egna tankar och uppfattningar för att 

uppnå det djup som eftersträvats vid utformandet av denna uppsats. Respondenten har då 

lämnats utrymme att besvara hur de uppfattar att bemanningsbranschen fungerar och hur de 

gått till väga för att befästa sin marknadsposition, vilket är syftet med denna uppsats.

Vid semistruktuerade intervjuer har forskaren en färdig lista på teman och frågor som under 

intervjun ska behandlas. Det innebär även att intervjuaren är inställd på att vara flexibel när 

det gäller ordningsföljd av dessa13. Samma frågor har ställts till samtliga intervjuade, svaren 

                                                
10  Johannessen A och Tufte P, 2003
11 Ibid
12 Ibid.
13 Denscombe M, 2000
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skiftar dock att efter vad den intervjuade själv lagt tonvikt på, därav har en större räckvidd 

över resultatet uppnåtts. Utöver de intervjuer som gjorts, bygger uppsatsen på en 

branschanalys, kurslitteratur, avhandlingar samt andra skriftliga källor i form av teorier och 

analyser kopplade till det valda ämnet. Uppsatsen bygger främst på sekundära källor och 

därefter har dessa kompletterats med primär data i form av de genomförda intervjuerna.

Primär data är den typ data som presenteras för första gången14. Kontakt med de intervjuade 

skedde via e-post, där personliga intervjuer bokats in. Fyra av totalt fem intervjuer gjordes 

personligen, den femte gjordes per telefon på grund av hinder från respondentens sida. De 

intervjuade har någon form av ledande position i företaget.

Utöver dessa fem intervjuer har branschorganisationen Almega intervjuats per e-post, dock 

har svaren inte beaktats i resultatredovisningen, intervjun är till för att få en bättre inblick i 

hur branschen ser ut och fungerar. 

Företagen som intervjuades valdes ut efter storlek samt ”framgång”, med det menas att 

författarna utgått från en lista15 som hämtats från branschorganisationen Almega över de 25 

största företagen i Sverige. Som tidigare nämdes är listan som framtagits av Almega ett bevis 

på vilka företag som är auktoriserade att bedriva sin verksamhet samt vilka som anses som 

seriösa. Därefter har Manpower valts ut på grund av dess ledande position i branschen, 

därefter har Adecco och Poolia valts ut eftersom de är två av de fyra företagen som dominerar 

branschen. Resursbemanning och Newstaff som även intervjuats har valts ut på grund av 

deras något mindre storlek, detta på grund av att få en större räckvidd över resultatet. 

2.3 Datainsamlingsmetod

Anledningen till att uppsatsen bygger på semistrukturerade intervjuer är fördelen av att 

respondenten själv kan styra intervjun16. Följdfrågor kan ställas samt respondenten lämnas 

utrymme att tala om sådant som denna själv lägger vikt vid samt finner relevant17. Då 

respondenten går med på att ställa upp på en intervju finns ett medgivande att delta18, ur 

forskarens synvinkel är detta viktigt då man talar om forskningsetik. Vid intervjutillfället

finns det ett generellt medgivande att forskaren kan använda det sagda vid ett senare tillfälle 

och att det som sagts under intervjutillfället tas på fullaste allvar. Självklart kan den 

                                                
14 Denscombe M, 2000
15 Bäckström H, 2007
16 Denscombe M, 2000
17 Ibid.
18 Ibid



10

intervjuade själv välja att vara anonym då man senare publicerar rapporten, och denne kan 

även kräva att innan få se det som skrivs om företaget eller vad som vid tillfället sades19.

En av orsakerna till att endast en person från respektive företag intervjuats är att svaren som 

efterfrågades vid intervjutillfället inte baseras på den enskilda individens egna uppfattningar, 

utan snarare fakta.

Ett exempel är frågan om vad som är företagets mål. Det är inte en fråga som kräver ett svar 

baserat på personens egna tankar, utan snarare på det mål som gemensamt formulerats inom 

företaget.

2.4 Motiv till val av frågor 

Frågorna har valts efter respektive teori som senare i texten redogjörs för. Den utformade 

intervjumallen visar de temana som under intervjun behandlats. I och med att det är 

semistrukturerade intervjuer som genomförts har färdiga frågor gjorts men respondenten har 

själv fått lägga tyngdvikt på det denna funnit intressant och relevant. 

Eftersom undersökningen bygger på vilka faktorer det är som avgör respektive företags 

marknadsposition har det varit viktigt att vid inledningen få reda på vilket mål som utstakats i 

företaget. På så sätt har det varit lättare att förstå de strategier som företaget sedan valt att 

använda. Frågan om hur man lyckats ta marknadsandelar och vilka faktorer som kan förklara 

företagets marknadsposition har gjort att man vid intervjutillfället kunnat förstå vilka faktorer 

som gjort att det gått olika bra för de olika företagen. Återigen är det av yttersta vikt att 

försöka förstå vad målet varit från början. Frågan om hur de håller sina medarbetare 

motiverade, granskning av konkurrenterna och vilka deras svagheter respektive styrkor är 

svarar frågan hur pass bra självinsikt företaget har. Utifrån dessa frågor kan även en analys 

göras om vilka faktorer som gjort att företaget befinner sig på den befintliga positionen samt 

kopplas till teorin kommunikationsstrategier. Den sista frågan om hur företagets framtid 

kommer att se ut de närmaste fem åren besvarar frågan om huruvida företaget har planer på 

att förändra sin marknadsposition eller om de är nöjda med den befintliga. Till 

branschorganisationen Almega har andra typer av frågor ställts, dels eftersom de inte har 

samma arbetsuppgifter som bemanningsföretag men framförallt eftersom frågorna har kunnat 

ge undersökningen ytterligare svar på hur branschen fungerar. 

                                                
19 Denscombe M, 2000
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2.5 Kritisk granskning av metoden

Ett problem som kan uppstå i samband med intervjuer är att generaliseringen av intervjuerna 

kan ifrågasättas och det är även lätt att författaren själv gör tolkningar respektive analyser 

efter tidigare preferenser. I och med att några få företag valts ut och intervjuats kan validiteten 

ifrågasättas, eftersom det inte betyder att företagen är representativa för hela branschen. Det är 

alltså inte säkert att man skulle ha fått samma resultat om andra företag valts ut för 

intervjuer20. Intervjueffekten är ytterligare en faktor som kan ifrågasättas, man vet aldrig hur 

stor påverkan intervjuaren har på respondenten. Huruvida denna känner sig bekväm i 

intervjuarens sällskap, stressad av miljön eller andra omkringliggande faktorer. Detta kan 

bland annat bero på tidigare preferenser samt förutfattade meningar, både hos respondenten 

samt forskaren21. Ingen av de intervjuade bandades under intervjutillfället, vilket kan ses både 

som en nackdel respektive fördel. En nackdel är att forskaren kan ha missat att anteckna vissa 

delar, sammanställningen av intervjun kan då bli något snedvriden. Det handlar även om 

tidsbrist, i och med att den som intervjuar måste tänka på det som sägs, ställa följdfrågor och 

anteckna på samma gång. Denna uppsats har framställts av två forskare vilket gjorde att den

ena kunnat fokusera på den intervjuade och dess svar medan den andra lugnt kunnat anteckna

respektive svar. Vid bandade intervjuer kan man i större utsträckning få med responendentens

svar men det icke-verbala försvinner22. Den intervjuade kan även känna sig obekväm eller 

stressad vilket kan påverka svaren på forskarens undersökningsfrågor. Många av intervjuerna 

blev korta och inte lika utförliga som önskvärt vid utformandet av denna undersökning. 

Intervjumallen har legat till grund vid bearbetningen av den informationen som åstadkommits

vid intervjutillfället. 

                                                
20 Denscombe M, 2000
21 Ibid.
22 Ibid.
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3.0 Teori

I detta avsnitt kommer tidigare studier att redogöras för. Teorier som tagits fram av 

andra forskare kommer att beskrivas och knytas an till det valda ämnet. Teorierna är 

allmän konkurrensstrategi, differentiering och kommunikationsstrategi.

3.1 Motiv till val av teorier

Teorierna som nedan redogörs för har valts för att på ett bättre sätt förstå hur de olika 

företagen som undersökts agerat, men framförallt varför deras framgångsstrategier ser ut som 

de gör. De teorier som valts är allmänna konkurrensstrategier, differentiering och 

kommunikationsstrategier. Dessa är intressanta på grund av bemanningsbranschens struktur. I 

och med att branschen består av omkring 1500 aktörer men domineras av fyra23 råder det stor 

konkurrens på marknaden, därför är teorin om allmänna konkurrensstrategier viktig att ta i 

beaktning. Denna ger en bra översikt över hur man som företag övervinner hinder i form av 

konkurrens. Många i branschen har valt att till exempel lägga fokus på något eller några

områden, där av är differentieringsteorin viktig för att skapa förståelse för respektive företags 

tillvägagångssätt. Differentieringsteorin har visat sig vara extra viktig på grund av den 

fokusering som företagen valt att göra, därför kommer en djupare redogörelse göras av denna.

Sista teorin som behandlas heter Kommunikationsstrategier, denna belyser hur man som 

företag först bestämmer vilket typ av budskap man vill förmedla, teorin visar hur man sedan 

kommunicerar ut detta till kunden24. Trots att teorierna från början inte utformats efter just 

bemanningsbranschen har de dock kunnat appliceras och förhoppningsvis gett läsaren en 

bättre inblick i hur branschen fungerar. Det finns ett samband mellan de tre valda teorierna, 

nämligen hur man som företag utvecklar och håller sin verksamhet levande. 

                                                
23 Huldt J, 2005
24 Fill C, 2002
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3.1.1 Allmänna konkurrensstrategier

Konkurrensstrategier använder man som ett vidtagande av offensiva eller defensiva åtgärder 

för att skapa en försvarbar ställning i en bransch, att med framgång kunna bemästra de fem 

konkurrenskrafterna och på så sätt lyckas i form av bättre avkastning på företagets 

investeringar25. 

För att bemästra de fem konkurrenskrafterna: rivalitet, substitution, leverantörs och köpares 

förhandlingsstyrka samt etablering finns det tre potentiellt framgångsrika strategiska ansatser 

för att lyckas bättre än andra företag i en bransch. Det är tre basstrategier som används: 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering26.

Ett effektivt genomförande av någon av dessa basstrategier kräver normalt ett dedikerat 

engagemang och uppbackning genom organisatoriska arrangemang som kan försvagas om det 

förekommer fler än en huvudlinje. Basstrategierna är till för att på olika sätt att lyckas bättre 

än konkurrenterna i branschen27.

Genom inlärningskurvan som det kallas kan man nå en kostnadsöverlägsenhet inom den valda 

branschen, detta sker genom olika funktionella program inriktade på detta primära mål.

Kostnadsöverlägsenhet kräver starka insatser för att skapa optimala anläggningar, ett bestämt 

letande efter kostnadsreduktioner genom praktiska försök, sträng kontroll av driftskostnader 

och allmänna omkostnader. Till dessa insatser hör även undvikande av marginella kunder och 

kostnadsminimering på områden som försäljning, service, reklam med flera28.

Uppmärksamhet från företagsledningen på kostnadskontroll är nödvändig för att nå dessa mål.

Låg kostnad i förhållande till konkurrenterna är det genomgående temat för hela strategin.

En lågkostnadsposition skyddar företaget mot alla fem konkurrenskrafterna, eftersom 

prisförhandlingar endast kan påverka ekonomin tills den näst effektivaste konkurrentens 

vinster är eliminerade och på så vis drabbas de mindre effektiva konkurrenterna av 

påtryckningarna först29. 

För att kunna nå en kostnadsöverlägsenhet kräver det ofta en relativt hög marknadsandel eller 

andra fördelar som till exempel en gynnsam tillgång på resurser30. Det som också kan krävas 

är att produkterna/tjänsterna utformas så att de är lätta att tillgå och att man har ett brett 

                                                
25 Porter M, 1986
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
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sortiment av närbesläktade produkter/tjänster. Detta för att sprida kostnaderna och betjäna 

större kundgrupper och på så sätt skapa volym.

En kostnadsledarskapsstrategi kan i vissa fall revolutionera en bransch, där konkurrensen av 

tradition utformats annorlunda och företagen är dåligt förberedda, insiktsmässigt eller 

ekonomiskt för att ta de nödvändiga stegen för kostnadsminimering31.

Den andra basstrategin innebär en differentiering av den produkt eller service som företaget 

erbjuder och skapar något som uppfattas unikt i branschen. Något som bör poängteras är att  

differentieringsstrategin inte innebär att företaget kan försumma kostnader, snarare att dessa 

inte är det primära strategiska målet.

Differentiering är, om den uppnås, en livskraftig strategi för att skaffa resultat i en bransch 

eftersom den skapar en försvarbar position för att bemästra de fem konkurrenskrafterna.

Det differentiering också erbjuder är skydd mot konkurrens i form av märkeslojalitet från 

kunder32.

Den sista basstrategin innebär fokusering på en viss köpgrupp, ett segment av sortimentet 

eller en geografisk marknad. Strategierna kostnadsöverlägsenhet och differentiering syftar till 

att nå målet i branschen. Totalt sett bygger hela fokuseringsstrategin på att tillgodose en 

särskild målgrupp och varje funktionellt program utformas med hänsyn till detta. Denna 

strategi vilar på antagandet att företaget ska betjäna sin strategiska målgrupp mer effektivt än 

konkurrenter med en bredare inriktning. Resultatet blir att företaget åstadkommer 

differentiering genom att tillgodose en särskild målgrupps behov eller kostnadsöverlägsenhet, 

i vissa fall eftersträvas båda delar. De företag som lyckas med fokusering kan även nå 

potentiellt resultat över genomsnittet för sin bransch. Fokusering innebär att företaget 

antingen har en lågkostnadsposition från målgruppens synpunkt, hög differentiering eller båda 

delar33.

De tre basstrategierna skiljer sig åt i andra dimensioner än i funktionella avseendena. För att 

uppnå ett framgångsrikt genomförande krävs det olika resurser och kunskap. Det innebär 

också skilda organisatoriska lösningar, kontrollprocedurer och ersättningssystem. 

                                                                                                                                                        
30 Porter M, 1986
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
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Basstrategierna kan även kräva olika ledarstilar och medföra olika företagsmiljöer eller

stämningar. Olika slags människor/kunder kommer då att attraheras34.

Effektiv konkurrensstrategi

När krafterna som påverkar konkurrensen i en bransch och deras latenta orsaker har kommit 

fram är företaget redo att identifiera sina styrkefaktorer och sina svagheter i förhållande till 

branschen i övrigt.

Ur företagets strategiska synvinkel kommer de avgörande styrkefaktorerna och svagheterna 

fram, som är orsakerna till varje konkurrenskraft. Till exempel: Vilka substitut har man?, Hur 

hanterar de etablerade företagen konkurrenter?, etc.35

Effektiv konkurrensstrategi innebär att man vidtar offensiva eller defensiva åtgärder för att 

kunna skapa en försvarbar ställning gentemot de fem konkurrenskrafterna, rivalitet, 

substitution, leverantörs- och köpares förhandlingsstyrka samt etablering.

För att ge företaget denna försvarbara ställning gäller det bland annat att påverka 

styrkebalansen genom strategiska åtgärder och därigenom förbättra företagets relativa 

ställning. Det man även kan göra är att förutse förändringar i de faktorer som ligger bakom 

konkurrenskrafterna och reagera på dem. Genom att man utnyttjar förändringen och väljer en 

strategi som kan tänkas vara lämplig för den nya styrkebalansen innan konkurrenterna 

kommer underfund med den36.

Risker med kostnadsöverlägsenhet:

En kostnadsöverlägsenhet medför ett ständigt tryck på företaget att behålla sin ställning 

genom att man måste reinvestera i modern utrustning, vara vaksam mot sortimentutökningar 

och öppna för tekniska förbättringar.

Risker med differentiering:

Med differentiering innebär det också risker som att kostnadsskillnaden mellan 

lågkostnadskonkurrenter och det differentierade företaget blir större än vad differentieringen 

kan överbygga i form av märkeslojalitet. Med andra ord, köparen avstår då från några av de 

specialiteter eller tjänster som det differentierade företaget erbjuder för att göra 

                                                
34 Porter M, 1986
35 Ibid.
36 Ibid.
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kostnadsbesparingar37. Andra risker är att köparens behov av den differentierade faktorn 

minskar då köparen i efterhand får utökade kunskaper38. En mer ingående redogörelse för 

differentiering kommer under nästa rubrik, differentiering kommer då att representera en av 

de teorierna som valts. 

Risker med fokusering:

Fokusering innebär andra sorters risker som till exempel skillnaderna i önskemål om 

produkter eller tjänster mellan den strategiska målgruppen och marknaden. Konkurrenter 

finner målgrupper inom företagets målgrupp och lyckas då bättre med denna nya fokusering39.

Modell: Porters fem konkurrenskrafter40

Denna modell visar på hur de olika krafterna påverkar varandra. Tillsammans bestämmer de 

fem konkurrenskrafterna intensiteten i branschkonkurrensen och lönsamheten. Den starkaste 

kraften eller krafterna bland dessa styr och blir avgörande vid utformningen av strategin. Ett 

företag med stark marknadsposition i en bransch, där potentiella nyetablerare inte utgör något 

hot, får lägre förtjänster om det möter ett överlägset lågkostnadssubstitut.41

                                                
37Porter M, 1986
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
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3.1.1.1 Sammanfattning

Som företag använder man sig av olika konkurrensstrategier som ett vidtagande av defensiva 

eller offensiva åtgärder för att skapa en försvarbar ställning i en bransch och för att lyckas 

bemästra de fem konkurrenskrafterna: rivalitet, substitution, leverantörs och köpares 

förhandlingsstyrka samt etablering42.

För att kunna bemästra dessa fem konkurrenskrafter finns det tre basstrategier för att lyckas 

bättre än andra företag i en bransch. Dessa tre basstrategier är: kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering och fokusering43.

Genom basstrategierna finns det risker som att kostnadsöverlägsenhet medför ett tryck på 

företaget för att behålla sin ställning, t.ex. genom att vara öppna för tekniska förbättringar. 

Differentiering innebär andra risker som t.ex. att köparens behov minskar då köparen i 

efterhand får ytterligare kunskaper44. 

                                                
42 Porter M, 1986
43 Ibid.
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3.1.2 Differentiering

Differentieringsstrategi innebär att ett företag eftersträvar att bli unikt i dess industri enligt 

dimensioner som är högt värderade av köparna. Ett företag väljer ett eller flera attribut som de 

anser att köparna tycker är viktiga, efter det positionerar de sig för att kunna bemöta kundens 

behov45.

För ett företag är det viktigt att uppnå differentieringsfördelar genom att göra något som 

kunderna anser vara viktigt och värdefullt. För en kund kan det vara alltifrån att det är 

tidsbesparande, en prestigefylld produkt, en immateriell fördel eller en prisvärd tjänst. Ett 

annat sätt att differentiera sig på är genom att erbjuda kostnadsöverlägsenhet, det vill säga 

genom att matcha konkurrentens service och produktattribut till ett lägre pris.

Många företag lägger fokus på komponentens produkt eller service istället för att fokusera på 

alla komponenter när det söker efter det bästa sättet att differentiera sig på46.

När företag kommer i kontakt med sina kunder har de möjlighet att differentiera sig efter vad

kunden är ute efter och på så sätt utarbeta en konkurrenskraftig differentieringsstrategi47.

En avslutande faktor i differentieringsstrategin är varaktighet. På lång sikt kommer inte 

differentiering att leda till en fördel om inte dess källa anses vara värdefull för köparen och 

kan imiteras av konkurrenter. Kostnaderna kan bli för höga om differentieringen inte är 

bestående, och företaget kan förlora kunder på vägen. Med detta menas att företaget måste 

ändra sin differentiering efter behov48.

Ett företag kan differentiera sig genom olika strategier. Porter49 argumenterar för 

differentiering genom en värdekedjeanalys. Med en värdekedjeanalys menas att företaget ser 

över sina värdeskapande aktiviteter som t.ex. logistik, marknadsföring, försäljning, teknologi 

och personal för att se vilket eller vilka aktiviteter som kan skapa en unik prägel.

                                                                                                                                                        
44 Porter M, 1986.
45 Ibid.
46 Haberberg A och Rieple A, 2001 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
47 McMillan I & McGrath R, 1997 ur Ibid.
48 Porter M, 1986
49 Ibid.
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Aktiviteterna kan sammanföras inom fyra områden som Kotler, Armstrong, Saunders och 

Wong50 beskriver som differentiering utifrån fyra olika komponenter:

produkt/tjänst, service, image och personal. De fyra komponenterna ingår i företagets 

differentiering och kan kombineras eller stå var för sig i olika differentieringsstrategier. 

Komponenterna har olika stor betydelse och innebörd beroende på bransch och företagstyp51.

3.1.2.1 Produktattribut

Enligt författarna  Haberberg & Rieple52 och Kotler53 finns det många faktorer att ta hänsyn 

till när man bestämt sig för hur man vill differentiera sina produkter.

Detta kan göras genom attributen av själva produkten eller utbudet beroende på om man är ett 

tillverkande eller ett säljande företag. De olika faktorerna är:

Funktionalitet, Utseende, Kvalitet, Pålitlighet, Pris, Sortiment och Egna varumärken: 

3.1.2.2 Serviceattribut

Med serviceattribut menas allt som företaget kan erbjuda utöver den aktuella 

produkten/tjänsten, något som ökar värdet för köparen. Företag kan ha svårigheter att 

differentiera sina produkter/tjänster på marknaden eftersom konkurrenternas utbud kan ha

samma kvalitet, kännetecken eller fördelar som företagets. 

Kvaliteten av försäljningsservice kan även vara en viktig del av företagets differentiering.

Idag är det många företag som anser att det är lika viktigt att utforma bra service som en bra 

produkt/tjänst54.

För att skapa en långsiktig lojalitet gäller det att skapa en relation till kunden som bygger på 

tillit, känslor, unikhet och en stor upplevd kvalitet 55.

                                                
50 Kotler P, Armstrong G, Saunders J och Wong V, 1999 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
51 Porter M, 1986
52 Haberberg A & Rieple A, 2001 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
53 Kotler P, 1999 
54 Ferrel O.C, Hartline M, Lucas jr.G och Luck D, 1998, Kotler P, 1999 ur Fält A, Nilson H och Westring A,       
2002
55 Butscher S, 1998 ur Ibid.
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3.1.2.3 Imageattribut

Image kan, enligt författaren Bernstein56, bara uppfattas inte skapas. Speciella symboler kan 

göra att ett företag blir starkare eller att man har ett välkänt varumärke och en differentierad 

image57. Företagets image kan enligt Bernstein58 definieras som ett nettoresultat av samspelet 

mellan tidigare erfarenheter, intryck, åsikter, känslor och kunskaper människor besitter om 

företaget.

Ett företags image påverkar en konsuments beteende, imagen avgör konsumenternas 

inställning till de olika företagen och deras benägenhet att köpa företagets produkter. Om ett 

företag lyckats uppnå en bra image kan konsumenterna välja att ha överseende med smärre 

felaktigheter som kan förekomma inom verksamheten. Dock kan upprepade misstag leda till 

förödande konsekvenser.

Det som påverkar ett företags image är i grunden företagets prestationer och 

utkommunicerade värderingar59.

Olika faktorer påverkar ett företags image t.ex. annonseringar, indirekta eller direkta 

erfarenheter, företagets identitet och andra intryck som skapats utifrån företagets 

marknadskommunikation60. Omgivningsfaktorer som sociala faktorer, atmosfär och 

designfaktorer har stor betydelse för imagen.

Företagets namn kan även påverka imagen. Namnet är en informationskälla till företagets

image och förmedlar verksamhetens budskap till konsumenten. Image har även en stor 

påverkan i valet av företag och skapandet av kundlojalitet och detta betonas av författarna 

Dickson och McLahan i boken Reardon & Miller61. De menar att image ligger i grund för 

konsumenternas beslut för att handla av ett visst företag.

För att företag ska kunna behålla sina lojala kunder är det viktigt att företagen leds av starka 

ledare. Ett företag kräver en stark företagsledning med klara formulerade mål som på ett 

tydligt sätt kan kommuniceras ut till respektive kund62. Därefter kan företagets image börja ta 

form. Image är en kraft med stor makt som påverkar attityder samt beteende.

                                                
56 Bernstein D, 1985 ur Ibid.
57 Kotler P, 1999
58 Bernstein D, 1985 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
59 Bernstein D, 1985 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002.
60 Ibid.
61 Reardon J & Miller C, 1995 ur Ibid.
62 Ibid.
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Intrycket som företaget skapar kan omedvetet eller medvetet påverka kunderna och företaget 

har därför inte råd att ignorera denna del av verksamheten63.

3.1.2.4 Personalattribut

Eftersom produkterna/tjänsterna på marknaden är homogena måste företaget finnas till för 

sina kunder så att de inte går över till konkurrenternas produkter/tjänster. Detta kan uppnås 

genom att man utvecklar en relation mellan företagets personal och dess kunder. Genom detta 

får företaget tillbaka information om kundens initiativ, preferenser och hur de agerar.

En bra kundrelation skapar en personlighet mellan företaget och kunden och detta gör att 

företaget kan anpassa sig efter kundens behov.

Det är lättare att differentiera sig om man känner till kundens preferenser. Företagen kan via 

sin personal få en konkurrensfördel, bland annat genom utbildning.

Personalen måste vara kompetent och ha färdigheter för att kunna serva sina kunder på ett 

effektivt och tillfredsställande sätt. Det är även viktigt att personalen förstår kundernas 

preferenser och vad som är viktigast för dem. De måste ha god kundorientering, det vill säga,  

finnas tillgängliga samt hjälpsamma för kunderna64.

Enligt författaren Reicheld65 uppnår företaget kundlojalitet genom att arbeta med att rekrytera 

och vårda sin personal.

3.1.2.5 Sammanfattning

Genom en differentiering skapad av komponenterna produkt/tjänst, service, image och 

personal kan företaget skapa sig en unik prägel.

Med produktdifferentiering menas att företaget arbetar med att bli unika genom till exempel 

pris och kvalitet. Med image menas att differentiering skapas genom en bild av företaget i 

kundens medvetande.

Den unika prägel som företaget syftar på att skapa, bildas genom en fördelaktig position på 

den befintliga marknaden och det leder till nya kunder. Målet för differentiering är att få 

företaget att utmärka sig bland konkurrenterna och genom detta påverka en konsuments 

köpbeslut.

                                                
63 Bernstein D, 1985 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
64 Kotler P, 1999
65 Ström T  & Wixström C, 2000 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
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3.1.3 Kommunikationsstrategier

I boken ”Marketing Communications”, skriven av Chris Fill, talas det mycket om vikten av 

att veta hur man ska kommunicera ut sitt budskap66. 

Marknadskommunikation handlar inte bara om vilka strategier man ska använda, planeringen 

är även en väsentlig del i verksamheten. Enligt Fill använder man sig av olika aktiviteter i en 

så kallad kommunikationsmix. Fill lägger stor vikt vid att man som företag gör organisationen 

lättöverskådlig för kunderna, där man lätt kan se företagets mål samt tjänster. Pull- och Push 

strategin är en omtalad strategi som Fill nämner i boken.  Pull respektive Push innebär två 

olika sätt att nå sin kundgrupp67. Det innebär inte att den ena utesluter den andra, de 

kompletterar varandra då det kommer till marknadsföring. Med Push menas att man som 

företagare skapar ett behov hos kunden genom olika former av marknadsföringskampanjer. 

Push-strategin innebär att man genom flera led av produktion och försäljning når kunden. 

Sammanfattningsvis kan man säga att man leder kunden till köp.

Med pull menas att man genom olika kampanjer skapar ett behov hos kunden, som i sin tur 

leder till att kunden själv söker upp respektive produkt eller återförsäljare. Fill nämner vikten 

av att det finns en balans mellan de olika strategierna. Han menar att den ena strategin kan 

fungera inom ett område men mindre bra eller inte alls inom ett annat. Ett faktum är, enligt 

Fill, att man måste anpassa sitt budskap efter respektive målgrupp samt mål68. 

För att på bästa sätt nå ut till sina kunder måste man veta vad exakt det är man vill förmedla. 

Befintliga kunder, potentiella konsumenter och andra inflytelserika komponenter som kan 

tänkas påverka, samtliga måste beaktas då en strategi formuleras. Valet av målgrupp är en 

basal del i förarbetet. Valet av målgrupp avgör vad man ska säga, hur man ska säga det och 

vem som säger det69. Målgruppen måste kunna identifiera sig med budskapet för att kunna ta 

det till sig. När målgruppen väl är definierad bör företaget bestämma vilken effekt de vill 

uppnå med sin marknadskommunikation. Det handlar om att skapa medvetande, kännedom, 

uppskattning, preferenser, övertygelse och slutligen handling. Vad man i företaget vill uppnå 

med sin kommunikation påverkar såväl budskapet som vilken kanal budskapet ska förmedlas 

via70. En formel som bland annat tas upp i boken ”Marketing Communication” är den så 

kallade AIDA-modellen. Vilken är tänkt att den ska visa det typiska förloppet hos 

konsumenten då denna utsätts för påverkan i form av marknadskommunikation. AIDA står 

                                                
66 Fill C, 2002
67 Ibid.
68 Ibid
69 ibid.
70 Ibid.
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för; attention (uppmärksamhet), interest (intresse), desire (önskan) samt action (handling). 

AIDA-modellen är en generalisering och visar förloppet i sin helhet men den hjälper även

marknadsförare att förstå och, i sin tur, försöka förutspå konsumenternas beteende. 

Marknadsförarna måste även bestämma sig för om de ska använda sig av rationella eller 

emotionella argument. Hjälporganisationer tenderar att använda sig av bilder och budskap. De 

har för avsikt att beröra oss konsumenter för att på så sätt väcka medlidande och därefter

handling. Försäljning av tandkräm är lättare att göra med hjälp av en karaktär som utstrålar 

kunnighet och medvetenhet om produkten71.  Modellen visas grafiskt nedan.

Modell: AIDA, Action, Interest, Desire och Attention72

En stor utmaning för marknadsförarna är i vilken ordning samt vilka argument och 

marknadsföringsmixar som ska användas. Marknadsförarna bör också undersöka vilket 

stadium konsumenterna befinner sig i, om dessa är medvetna om att produkten finns och till 

vilken grad de kan tänka sig att köpa denna. Vilken uppfattning de har om företaget 

respektive produkten/tjänsten. Hur väl stämmer företagets önskade image överens med 

konsumenternas uppfattning? 73

                                                
71 Fill C, 2002
72 Ibid.
73 Ibid.
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3.1.3.1 Sammanfattning

Författaren Chris Fill poängterar i sin bok ”Marketing Communications” hur viktigt det är att 

kommunicera ut sitt budskap. Marknadskommunikation handlar inte bara om vilka strategier 

man ska använda, planeringen är även en viktig del.

Om man vill kommunicera ut sitt budskap ska man enligt Fill använda sig av olika aktiviteter 

i en så kallad Kommunikationsmix. Pull och push strategin är en omtalad strategi som Fill 

nämner i ”Marketing Communications”. Med dessa två strategier försöker man nå sin 

kundgrupp. Med push strategin menas det att man som företag genom olika 

marknadsföringskampanjer skapar ett behov hos kunden. Genom pull strategin drar man till 

sig kunden och på så sätt leder man denna till köp74.

En modell som tas upp i ”Marketing Communications” är AIDA-modellen, denna modell ska 

visa förloppet hos konsumenten då den utsätts för påverkan i form av 

marknadskommunikation75.

                                                
74 Fill C, 2002
75 Ibid.
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4.0 Egen undersökning

Följande avsnitt behandlar historik  kring ämnet  samt en branschanalys. Utöver detta

har en redogörelse av de genomförda intervjuerna gjorts samt analys och tolkning av 

dessa.

4.1 Historik

Nedanstående uppgifter kommer från en rapport som publicerats av Almega, 2005-10-14 som

belyser bemanningsbranschen i stort76.

1992 var det i Sverige förbjudet med uthyrning av personal, men i och med avregleringen 

under 1990-talet har branschen bara expanderat. Även om den existerade redan innan 1992. 

Enligt en undersökning som gjorts av Almega startade bemanningsbranschen 1953.

1967 bildades bemanningsbranschens branschförbund SPUR77. Denna organisation bildades 

främst för att underlätta företagens expansion samt välbefinnande. Undersökningen är gjord 

av organisationen Almega som verkar som en hjälpande hand åt tjänsteföretag runt om i 

landet.  Rapporten som Almega gjort avseende bemanningsbranschen visar på att trots att 

denna typ av branschs historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, har den växt som mest under 

de senaste 10-15 åren. De hävdar att det finns två anledningar till detta. En av dessa är att 

arbetsmarknadens struktur förändrats i takt med globaliseringen. Det har med tiden skett en 

ökad efterfrågan bland företag att hyra in tjänster och personal på konsultbasis78. 

Konkurrenssituationen idag kräver att man snabbt och enkelt ska kunna få tag i rätt 

kompetens, för att kunna växa inom sitt segment. Flexibiliteten och den föränderliga 

marknaden har gjort att bemanningsbranschen haft möjlighet att utvecklas. Almega menar på 

att det som bromsat bemanningsbranschen var den hårt styrda regleringen från statens sida, 

arbetsförmedlingsmonopolet även kallat79.

Bemanningsföretag fick inte bedrivas med vinstsyfte, och inte heller utan tillstånd från 

AMS80. 

Rosengrensutredningen är en utredning som togs till bruk då avregleringen av 

arbetsförmedlingsmonopolet trädde i kraft. Utredningen byggde främst på att 

                                                
76 Huldt J, 2005
77 Ordförkl. Svenska personaluthyrnings- och rekryteringsförbundet
78 Huldt J, 2005
79 Ibid.
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bemanningsföretag inte skiljer sig mycket från andra allmänt accepterade företag. Istället för 

att tycka att uthyrning av personal trängde undan ordinarie anställningar kom man fram till att 

det skapades nya arbetstillfällen. Sedan 2000-talet har vissa direktiv erkänts på EU-nivå. Man 

arbetar bl.a. för att lyfta fram vikten av bemanningsföretag i samhället och de nya 

arbetstillfällena som detta bidrar med. Det har sedan år 2000 inte hänt avsevärt mycket, men 

Almega menar på att dessa är på väg att återupptas81. 

Statistik som tagits fram av Mercer Human Resource Consulting82 visar att det år 2004 

fanns ca 500 företag med 10 eller fler anställda. Endast 2% av företagen har mer än 250 

anställda. Antalet anställda uppmättes år 2005 till ca 32000 och utgör 0.87% av den 

totala sysselsättningen i Sverige. Eftersom anställningarna oftast är projektanställningar 

under en kortare tid, där man många gånger fastanställs av kunden, är siffran på antalet 

sysselsatta väldigt lågt räknad enligt Almega83.  

                                                                                                                                                        
80 Ordförkl. Arbetsmarknadsstyrelsen
81 Huldt J, 2005
82 Ibid.
83 Ibid.
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4.2  Branschanalys

Nedanstående uppgifter är sammanställda ur två rapporter, dels en som publicerades genom 

Almega 2005-10-1484 men även en som publicerades 2007-02-0585. Rapporterna har 

analyserats och uppgifter efter relevans har tagits ut. Med det menas att dessa har analyserats 

och kopplats till det valda ämnet, där man ytterligare har försökt att förtydliga bilden av hur 

branschen i stort fungerar.

1967 bildades Svenska personaluthyrnings och rekryterings förbund (SPUR). Sedan år 2003 

tillhör närmare 400 medlemsföretag ” Bemanningsföretagen”, som är en bransch- och 

arbetsgivarorganisation som ingår i Almega och svenskt näringsliv. De företag som står för 

den största omsättningen (ca 78 %) är Manpower, Proffice, Poolia och Adecco. Samtliga är 

medlemmar i branschorganisationen Almega. Det första kvartalet år 2006 stod Manpower för 

44,65 % av omsättningen följt av Adecco (13, 84 %), Proffice (13,45 %) och sist var Poolia 

(6,19 %)86. Företag som är medlemmar i Bemanningsföretagen får hjälp med att tillämpa 

miljölagar, information om eventuella förändringar i slutna kollektivavtal, rådgivning över 

telefon gällande personalfrågor och arbetsrätt87. Som medlem i Bemanningsföretagen kan 

man även ansöka om att få bli ett auktoriserat bemanningsföretag. För att bli ett auktoriserat  

bemanningsföretag måste företaget ha bedrivit aktiv bemanningsverksamhet de senaste 12 

månaderna och ledningen måste anses seriös och kunnig. Denna auktorisation fungerar som 

en garanti, för företagen som utnyttjar deras verksamhet, att det är ett skötsamt företag det har 

att göra med, med andra ord att det följer kollektivavtal och avtal som råder för branschen.

Grunden för bemanningsverksamheten är att erbjuda kompetent personal när företagen som 

mest behöver det för att verka så effektivt som möjligt88.

Bemanningsbranschen är idag en viktig del i den svenska samhällsekonomin. Företagen på 

den svenska marknaden behöver flexibilitet i sina verksamheter för att lätt och snabbt få 

tillgång till kompetent arbetskraft vid behov.

I tjänstesektorn går man mot en utveckling där företagen väljer att fokusera på sina 

kärnområden och köpa externa tjänster inom övriga områden, vilket leder till en större 

efterfrågan för bemanningsföretagen. Man kan säga att bemanningsföretagen är en naturlig 
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del av arbetsmarknaden. De anställda inom bemanningsföretagen är inget hot mot kundernas 

fastanställda utan snarare ett komplement. Ett exempel på detta är bl.a. länderna Holland och 

England, där har det visat sig att bemanningsföretagen gått framåt och lyckats sänka 

arbetslösheten. Ett annat resultat som uppkommit i bemanningsbranschen är den positiva 

betydelsen den har för samhället, den är bl.a. ett komplement till AMS som på ett effektivt 

sätt förmedlar arbeten till arbetssökande. Ett av skälen till detta är bemanningsföretagens 

kunskaper om rekrytering och matchning av personal. De har under en längre period utvecklat 

kunskap och ett brett kontaktnät inom det svenska näringslivet89.

År 2000 gjordes en undersökning av SAF90 i form av en rekryteringsenkät där det visade sig 

att 69 % av företagen haft rekryteringsbehov men att 76 % av dessa haft problem med att få 

tag i rätt typ av medarbetare. Undersökningen visade att problemet som funnits var att snabbt 

placera rätt person på rätt plats, och där av att behovet av bemanningsföretag är stort91.

                                                                                                                                                        
88 Huldt J, 2005
89 Ibid.
90 Ordförkl. Svenska arbetsgivarföreningen
91 Huldt J, 2005
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Inom företagstjänsterna, där bland annat bemanningsföretag och vissa konsulter ingår, 

minskade antalet anställda från 266 000 till 244 000 personer. Det är en minskning med 8.2% 

vilket är en betydande siffra i en bransch som fram till 2002 bidrog till en ökning i 

sysselsättningen. Siffrorna är tagna ur SCB´s rapport som gjordes 4e kvartalet, år 2003, 

siffrorna har därefter sammanställts i Almegas rapport92.

Nettoomsättning för arbetsförmedling och rekrytering 2004 fördelat på produkter, mnkr

Net turnover in NACE 74.5 2004 by type of income, SEK millions

Produkter: 2003 2004

Rekryteringstjänster

Rekrytering av chefer 332 418

Rekrytering av övrig personal 243 328

Personaluthyrningstjänster

Uthyrning av kontorspersonal 4081 5161

Uthyrning av industriarbetare 2339 2273

Uthyrning av personal inom transport, logistik och lagring 596 1612

Uthyrning av sjukvårdspersonal 1445 407

Uthyrning av personal inom handeln 55 219

Uthyrning av personal inom hotell, restaurang och kök 4 63

Uthyrning av lärare 375 11

Uthyrning av övrig personal 2024 1720

Övriga tjänster

Försäljning av handelsvaror            -            -

Övrig Nettoomsättning 440 136

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 11932 12350
Tabell över nettoomsättning för arbetsförmedling och rekrytering 2004 fördelat på prod, mnkr93

Syftet med statistiken är att belysa branschens struktur, med hjälp av denna kan man avläsa 

lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och intäkts- och kostnadsstruktur. 

Statistiken baseras på den årliga undersökningen Företagens ekonomi. Nedan följer en tabell 

över de 25 största bemanningsföretagen, som tagits ut ur den rapport som tidigare nämndes.

                                                
92 Huldt J, 2005
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4.2.1 Siffror framtagna år 2007

De 25 största bemanningsföretagen sett till en andel av total omsättning bland de 100 största 

aktörerna år 2006, siffrorna är uppdaterade vid tre olika tillfällen och senast redovisades de i 

Almegas rapport.94

Rangordning 2006-08-31 % 2006-11-21 % 2007-02-22 %

1 Manpower 43.15 Manpower 39.88 Manpower 38.19 
2 Adecco 14.58 Adecco 14.99 Adecco 13.87
3 Proffice 14.06 Proffice 13.50 Proffice 12.15 
4 Poolia 5.81 Poolia 5.50 Poolia 5.37 
5 Uniflex 3.55 Academic Work 4.50 Academic Work 3.94 
6 Academic Work 3.54 Uniflex 4.39 Uniflex 3.69 
7 Resursbemanning 1.60 Randstad 1.88 Randstad 1.563 
8 Randstad 1.46 Resursbemanning 1.38 Resursbemanning 1.558
9 Kornboden Resurs 1.09 Student Consulting 1.38 Kornboden Resurs 1.06 
10 Student Consulting 0.74 Kornboden Resurs 1.28 Student Consulting 0.94 
11 Arena Personal 0.71 PEMA 1.07 PEMA 0,7683
12 PEMA 0.70 Arena Personal 0.90 Arena Personal 0,7681
13 Kontorsfixarna 0.691 Montico 0.733 Montico 0.66 
14 Montico 0.688 Prima Bemanning 0.729 Kontorsfixarna 0.63 
15 SJR 0.57 Kontornsfixarna 0.69 SJR 0.50 
16 Want Job Agent 0.51 Kelly Services 0.56 Kelly Services 0.483 

17 Kelly Services 0.496 
Läkarjouren i 
Norrland 0.53 

Läkarjouren i 
Norrland 0,482

18
Hammer&Hanborg 
Öst 0.495 Svea Support 0.51 Prima Bemanning 0.477

19 Prime 0.48 SJR 0.49 Hammer&Hanborg 0.46 

20
Läkarjouren i 
Norrland 0.46 Prime 0.46 Prime 0.428 

21 Human Resource 0.41 Tranpenad 0.453 Maxkompetens 0.427 
22 Partnerskap för vård 0.39 Partnerskap för vård 0.446 Tranpenad 0.42 
23 Svea Support 0.38 Plint 0.44 Want Job Agent 0.380 

24 Placera Personal 0.37 
Hammer&Hanborg 
Öst 0.39 Save Support 0.378 

25 ISS MayDay 0.36 Store Support 0.38 Partnerskap för vård 0.377

Tabell över de 25 största företagen inom bemanningsbranschen95

Enligt siffrorna ovan har placeringen bland de 25, utifrån omsättning, största företagen 

varierat från gång till gång. Manpower, Adecco, Proffice och Poolia har behållit placeringen 

som de fyra ledande företagen inom branschen, vilket tidigare även togs med i 

problemdiskussionen.

                                                                                                                                                        
93 Bäckström H, 2007
94 Ibid.
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4.2.2 Bemanningsbranschens fortsatta utveckling

Siffror som genom Almegas senaste rapport tagits ut visar på att branschens utveckling är 

konstant. Rapporten är från det första kvartalet år 2007 och uppdaterades senast 070502. För 

tionde året i rad visar branschen starka siffror. Tjänsteområdet Uthyrning växte med 38 % 

jämfört med samma kvartal år 2006. Outplacement som är ett annat starkt område inom 

branschen ökade sina siffror med 28 %, samtidigt som Rekryteringen ökade med 46 %. Att 

tjänsteområdet Entreprenad minskade beror på att Manpower nyligen sålt av ett av sina bolag 

inom området, vilket medför något mindre siffror. Almega menar på att siffrorna som tagits 

fram är ett starkt bevis på att företag ser rekrytering – och bemanningsbranschen som en 

viktig resurs för att på olika sätt hantera de olika personalfrågorna företag dagligen tar itu 

med. Bemanningsbranschens ökade aktiviteter sker med stor spridning över hela landet, 

siffrorna är därmed baserade på hela den svenska arbetsmarknaden96. 
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4.2.3 Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen

Förändringen i procent jämfört med samma kvartal föregående år:

Tabell: Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen97

Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag minskade något under årets första 

kvartal. Sedan fjärde kvartalet år 2004 har omsättningen ökat med 60 %.

4.2.4 Bemanningsföretagens omsättning

2001-2007

Tabell: Bemanningsföretagens omsättning 2001-200798

                                                
97 Bäckström H, 2007
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4.2.5 Tjänsteområden

Inom bemanningsbranschen finns det fyra områden, dessa är:

# Uthyrning:

Bemanningsföretaget hyr ut personal till kundföretaget.

#Rekrytering:

Detta område innefattar rekrytering av personal till kundföretaget och där      

rekryteringsprocessen helt eller delvis tas om hand av bemanningsföretaget.

#Entreprenad:

I tjänsteområdet entreprenad lämnar företaget helt eller delvis över ett uppdrag 

eller verksamhetsområde till ett bemanningsföretag.

#Outplacement:

Med outplacement menas att bemanningsföretagen medverkar vid 

personalförändringar hos ett kundföretag. Huvuddelen utgörs av omplacering av 

arbetskraft inom kundföretaget eller till andra företag.

Entreprenad och Outplacement är det två tjänsteområden som procentuellt sett gått starkast 

framåt. Under det första halvåret 2005 har omsättningen i tjänsteområdet Outplacement 

fyrdubblats men det är fortfarande det minsta tjänsteområdet.

Uthyrning är det största området. 2005 års halvårsrapport visar att uthyrningen står för 74 % 

av den totala omsättningen. De yrkesområden som omsätter mest är främst lager/industri, 

kontor/administration och ekonomi/finans.

                                                                                                                                                        
98 Bäckström H, 2007
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4.2.6 Arbetskraft

De personer som arbetar inom bemanningsbranschen omfattas generellt av kollektivavtal och 

är anställda av bemanningsföretagen. Främsta anledningen till att man söker sig till 

bemanningsföretag är att bredda sin kompetens men även att knyta kontakter inom andra 

företag. En annan fördel med att söka sig till bemanningsbranschen är att det många gånger 

fungerar som en inkörsport till stationära arbeten. På detta sätt kan man se att branschen 

fungerar som en förmedlare av arbeten till sina anställda. Konsulterna erbjuds i övrigt mer 

flexibilitet och omväxling jämfört med stationära arbeten. Arbetstagarna upplever att arbetet 

som konsult genererar en hög grad av personlig utveckling. Det är stor skillnad på tillfälliga 

arbeten och att arbeta på ett bemanningsföretag. Bemanningsföretag är en trygghet och ger 

fast anställning. Av de anställda som finns i bemanningsbranschen är 60 % kvinnor och av 

dessa är 62 % i åldern mellan 21-40 år. Samtliga uppgifter är tagna ur Almegas rapport99.

4.2.7 Verksamhetsområden

Förutom de resurser bemanningsföretagen får genom sin personal, så är matchningsprocessen 

bemanningsföretagens verkliga kompetensområde. Svårigheten är att få in rätt person på rätt 

plats vid rätt tidpunkt. Styrkan är att ha möjligheten att leverera rätt kompetens till rätt område 

på så kort tid som möjligt, konkurrensen bland uthyrningsföretagen gör just detta område 

extra viktigt. Att agera efter kundens behov är ett måste eftersom risken att som 

bemanningsföretag bli utbytt är stor. Att kunna matcha  de olika företagens önskemål med den 

rätta kompetensen och dessutom göra det snabbt är den verkliga svårigheten och även det som 

utmärker ett framgångsrikt uthyrningsföretag. 

En annan specialkompetens är HR100. HR kan sammanfattas som personalhantering i olika 

områden och former101.

                                                
99 Huldt J, 2005
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101 Huldt J, 2005
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4.2.8 Branschens fortsatta utveckling, hot och möjligheter

Bemanningsbranschen är starkt beroende av marknadsutveckling i sin helhet. Genom att titta 

på bemanningsbranschens konjunktur går det för det mesta att avläsa hur arbetsmarknaden i 

framtiden kommer att förändras. När det går dåligt för ett företag genererar detta ofta till att 

de drar ner på de externa kostnaderna vilket i sin tur påverkar bemanningsbranschen negativt. 

När det istället går bra för företaget tenderar de att expandera, bl.a. genom att hyra in mer 

extern personal. Tjänster hos bemanningsbranschen ses ofta som en extern utgift, utan ett 

tidsbundet avtal vilket gör branschen extra sårbar för dessa konjunktursvängningar.

Idag tyder mycket på att bemanningsbranschen kommer att växa ytterligare och en av 

anledningarna till detta påstående är att rapporter visar att bemanningsföretagen mer och mer 

accepteras som tjänsteföretag i dagens samhälle. Branschens naturliga roll i en fungerande 

arbetsmarknad håller på att erkännas. Bemanningsbranschen är ung och möter motstånd från 

olika håll. Politiska restriktioner, statistik och undersökningar har alla lett till att inställningen 

sakta men säkert gett bemanningsbranschen en positiv bild102.

4.2.9 Utökat statligt samarbete

 I samarbetet med AMS finns det hopp om att den positiva utvecklingen ska ta fart på allvar. 

Idag har samarbetet med AMS endast skett på lokal nivå men förhoppningen är att det även 

ska ske på central nivå. Den generella uppfattningen är att bemanningsbranschens rekrytering 

av personal ofta fungerat bättre än den kompetens AMS kunnat bidra med. Målsättningen är 

inte att ta över AMS men att fungera som ett komplement. Det anses viktigt att AMS börjar 

utnyttja bemanningsföretagens resurser genom en ökad statlig upphandling av tjänster. Detta 

görs för att förbättra effektiviteten och gemensamt få människor in i arbetslivet. Man talar ofta 

om att det saknas arbetstillfällen, men Almegas rapport visar på att fokus istället ligger på att 

snabbt och effektiv fylla de platser som finns. Man menar på att det fram till idag fungerat 

mindre bra Ett ökat samarbete och förändrad inställning är också önskvärt inom vård- och 

bygg branschen, där det finns stora utvecklingsmöjligheter103.

Ett problem som bemanningsbranschen tvingas arbeta med är de oseriösa bemanningsföretag 

som finns på den svenska marknaden. Undersökningar har visat att de inte följer de lagar och 

regler som finns vilket får en negativ effekt för de seriösa företagen och därmed branschen i 

stort104. Med syfte att få bort dessa oseriösa företagen har ett auktorisationssystem införts, 

                                                
102 Huldt J, 2005
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detta för att kunna garantera kunderna en seriös verksamhet då de vill hyra personal. Alla som 

är medlemmar i Almega erbjuds möjligheten att ansöka om auktorisation. Auktorisationen 

innebär att företaget granskas och bevisar att de bedriver sin verksamhet på ett seriöst sätt. De 

måste då följa de lagar och regler som råder för bemanningsbranschen. En 

auktorisationsnämnd bedömer sedan huruvida auktorisation kan beviljas eller inte105.

Frågan om auktorisation och statlig registrering av företag undersöks i form av en utredning 

som startade 2004. En annan fråga som undersöks är huruvida företag får hyra in konsulter 

från bemanningsföretag efter att de tidigare anställda fått lämna företaget

Även om bemanningsbranschen kommer att fortsätta att växa så har den en naturlig och viktig 

plats i det svenska näringslivet och därmed beroende av de politiska beslut som tas.

För att kunna fortsätta vara ett smörjmedel på den svenska arbetsmarknaden och gagn för 

företag och sysselsättningen behövs det politiskt stöd. Förhoppningen är att 

bemanningsbranschen även där ska uppfattas som en resurs106.

                                                
105 Huldt J, 2005
106 Ibid.
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4.2.10 Verksamma aktörer

2004 tog Mercer Human Recource Consulting fram statistik över bemanningsbranschen. Det 

visade sig att i Sverige, år 2004, fanns ca 500 bemanningsföretag som hade 10 eller fler 

anställda. 350 företag var medlemmar i ” Bemanningsföretagen” och omsatte år 2004 ca 9 

miljarder kronor, utav dessa räknades 86 % som småföretag då de hade mindre än 50 

anställda. 2 % av företagen hade mer än 250 anställda. De anställda i medlemsföretagen utgör 

ca 90 % av de anställda inom hela bemanningsbranschen. År 2005 uppmättes antalet anställda 

till ca 32000 och utgjorde 0,87 % av den totala sysselsättningen i Sverige. Denna siffra på 

antalet sysselsatt uppfattas eftersom många arbetar under kortare projekt eller blir anställda av 

kundföretagen107.
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4.2.11 Framtida utveckling

Målsättningen för ”Bemanningsföretagen” och deras medlemmar är att bemanningsföretagen 

inom fem år ska stå för 3 % av den svenska sysselsättningen. I dagsläget är den siffran 

1 % och i EU är snittet på 2,5-3 %. De största föregångarna för bemanningsbranschen är 

Holland och England som utgör 4 % av sysselsättningen. För att uppnå målet 3 % krävs det en 

fortsatt bearbetning av branschen och utåtriktad marknadsföring. Många företag ser inte 

bemanningsföretagen, vilket gör det till en ännu outnyttjad resurstillgång.

Bemanningsföretag är inte verksamma inom alla områden, men utvecklingen är ständig. 

Många bemanningsföretag utvecklar mer specialiserade tjänster som t.ex. högutbildade 

konsulter. Det finns en regel som kallas 80/20 regeln, där målet är att verksamheten hos ett 

företag till 80 % ska skötas av företaget medan de resterande 20 % ska skötas av ett 

bemanningsföretag. Detta menar man kommer att bli mer aktuellt då tjänsteområdet 

entreprenad växer. Det nära samarbetet mellan bemanningsföretagen och kundföretagen har 

visat att utvecklingen går framåt. Tendensen är att bemanningsföretagen kommer att få större 

del i kundföretagens verksamhet109.

                                                
109 Huldt J, 2005
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4.3 Kort presentation av de intervjuade företagen:

 Kort beskrivning av Adecco

Koncernen Adecco SA är världens största aktör inom bemanning och rekrytering. Adecco är 

ett fullserviceföretag av bemanningstjänster och har en bredd av tjänster som tillsammans 

eller var för sig skapar HR-lösningar för lokala aktörer och globala koncerner. 

Verksamhetsområdena är: Recruitment, Staffing Services, Outsourcing och Human Capital 

Solutions. Adecco har ungefär 6600 kontor i 70 länder spridda över hela världen.

Varje dag sysselsätter Adecco ca.700 000 människor och är en av världens största 

arbetsgivare med mer än 3miljoner människor som arbetar för dem under ett år.

Adecco är registrerat i Schweiz och även noterat på Swiss Exchange, NYSE och på

Euronet Premier Marche.

År 2005 uppnådde Adecco en omsättning på ungefär 170 miljarder SEK.

I Sverige har Adecco Sweden AB över 50 kontor spridda över hela landet. Omsättningen i 

Sverige uppgick år 2006 till ca.2 Miljarder SEK.

Adeccos vision är att de ska vara sina kunders och medarbetares naturliga val och deras 

affärsidé är: ”Adecco är en global HR partner som skapar mervärde åt kunder och 

medarbetare genom att sätta individens utveckling och kundens behov i fokus”110.

 Kort beskrivning av Resursbemanning

Bemanningsföretaget Resursbemanning startades 1998 i Sverige och är, enligt dem själva, ett 

av de ledande bemanningsföretagen inom ekonomi, administration, försäljning och marknad. 

Det är en koncern bestående av tre dotterbolag, IT Resurs, Resurs Care och Resursbemanning. 

Företaget är ett privatägt familjeföretag med en företagsledning som har mer än 30 års 

erfarenheter inom bemanningsbranschen. De är ett fullserviceföretag i bemanningsbranschen 

som arbetar med personaluthyrning och rekrytering. Resurbemanning tillhör Sveriges 

snabbast växande företag med ca 850 medarbetare och den sammanlagda omsättningen 

beräknas 2007 att uppgå till ca 350 miljoner SEK.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm och de andra kontoren finns i Göteborg, Malmö, 

Linköping och Västerås.

Deras affärsidé är att snabbt och flexibelt tillgodose sina kunders behov av kompetent och 

engagerad personal på alla nivåer på både kort och lång sikt. Deras målsättning är att vara ett 

av de ledande bemanningsföretagen111.

                                                
110 www.adecco.se
111 www.resursbemanning.se
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 Kort beskrivning av Almega

Almega är ett tjänsteforum för tjänsteföretagare i Sverige. I Almegas förbund finns från små 

företag till stora koncerner.I Almega ingår det totalt 8600 tjänsteföretag med 350 000 

anställda. Almega finns till för att hjälpa företagare med expertstöd. Som företagare kan man 

få snabb service via telefon och Internet samt rådgivning i arbetsgivarfrågor. Almega driver 

även utvecklingen i gemensamma näringspolitiska frågor. De har även kompetens inom 

områdena förhandlingar, lönebildning och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar, 

kompetensutveckling, offentlig upphandling och jämställdhet/diskriminering.

Almega medverkar till att utveckla tjänsteföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. 

Genom att det har nära relation till de olika medlemsföretagen via regionkontor i landet så 

skapar de ett mervärde för företagen genom rådgivning och personlig kontakt. Detta med 

hjälp av experter och ett omfattande nätverk.

Almega består av sju arbetsgivarförbund som representerar olika branscher för tjänsteföretag. 

Dessa förbund arbetar aktivt med de frågor som rör respektive bransch.

Arbetsgivarförbunden ingår i Svenskt Näringsliv112.

Kort beskrivning av Manpower

Manpower AB är Sveriges ledande bemanningsföretag med 50 års erfarenhet av bemanning 

och de har över 40 kontor i landet. Sedan 1996 är Manpower Sverige en del av det 

amerikanska bemanningsföretaget Manpower Inc som finns i 67 länder. Sammanlagt har 

Manpower 4300 kontor och 400 000 kunder. Runt om i världen arbetar det ungefär 2 miljoner 

människor för Manpower. Det är ett fullserviceföretag med bemanningslösningar inom 

rekrytering, uthyrning, HR Consulting och outsourcing. De tjänster de erbjuder är inom 

rekrytering, uthyrning, och outsourcing.

Manpowers affärsidé är att leverera och skapa tjänster samt att vara en vinnare på en 

föränderlig marknad113.

                                                
112 www.almega.se
113 www.manpower.se
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Kort beskrivning av Poolia

Poolia är en av de fem ledande aktörerna inom bemanningsbranschen i Sverige. De startade 

1989 under varumärket Ekonompoolen och hyrde då ut och rekryterade ekonomer. Poolia har 

alltid varit inriktat på kvalificerad personal. I framgången och tillväxten som följde blev 

Poolia 1997 en fullsortimentsleverantör som erbjöd tjänster inom management, lager och 

industri. Dock har de sedan år 2002 återigen fokuserat på sin kärnkompetens inom 

kvalificerad bemanning.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt 

eller permanent tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän.

De har 2000 anställda på olika orter i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och 

Storbritannien. År 2006 omsatte Poolia 1 221,1 Miljoner  kronor114.

Kort beskrivning av Newstaff

Newstaff är ett mindre bemanningsföretag med ett 50-tal anställda, och de är en relativt ny 

aktör på marknaden. Eftersom det är ett litet bemanningsföretag tänker de som de stora 

bemanningsbolagen men lägger tid och prioriterar nära relationer med sina kunder.

De arbetar för att alltid kunna erbjuda den personal som fyller det behov kunden har för 

tillfället. De områden Newstaff hyr ut inom är kontor/administration, industri/lager, 

sälj/marknad, ekonomi/inköp. Deras affärsidé är att erbjuda marknadens lägsta priser på 

personaluthyrning. Företagets vision är att bli en av de största inom generell bemanning 2008. 

Första året efter, företagets start, omsatte Newstaff 9Mkr, år 2006 hamnade omsättningen på 

12 Mkr och 2007 beräknas den att bli 16Mkr115.

                                                
114 www.poolia.se
115 www.newstaff.se
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4.4 Resultatredovisning av intervjuer

4.4.1 Fråga 1; Vilket är ert mål?

Manpower har som mål att skapa och leverera tjänster och vara vinnare på en föränderlig 

marknad, det är ett mål som utformats globalt. Adecco, Manpower och Poolia delar det 

gemensamma målet om att vara ledande inom branschen. Manpower vill vara kvar som 

ledande aktör, Adecco vill ta över Manpowers ledande position och Poolia vill vara en av de 

ledande aktörerna inom bemanningsbranschen i Europa. Resursbemanning anser inte att de 

behöver vara en av de ledande aktörerna, de ser ingen vits med att konkurrera med jättar som 

Manpower och Adecco. De vill hellre vara duktiga på att leverera de tjänster de 

tillhandahåller. 

Newstaff har för tillfället målet att växa organiskt, detta på grund av att de är relativt nya på 

marknaden men även eftersom de är ett något mindre företag. Gemensamt för samtliga 

intervjuer gäller att de vill vara duktiga eller bäst på att leverera de tjänster de erbjuder. 

Nedan följer en figur som grafiskt redovisar respektive företags målsättning. 

Modell över respektive undersökt företags målsättning

MÅLSÄTTNING:

Adecco: Ledande år 2012

Resursbemanning: Behöver inte vara ledande, vill vara duktiga på de tjänster de tillhandahåller

Manpower: Fortsatt stark ledning inom branschen

Poolia: Vara en av ledande inom branschen

Newstaff: Växa organiskt
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4.4.2 Fråga 2; Hur har ni gått till väga för att nå ert mål? Strategier.

Adecco har en strategisk plan i form av fokusering inom några verksamhetsområden. Den 

strategiska planen skiljer sig mellan landsort respektive stadsort, man anpassar budskapet 

efter yta och befolkning. De har något som kallas ”expert talk to expert”, som innebär att man 

får experthjälp inom de områden man söker assistans.

Företaget Resursbemanning fokuserar på att synas bland företag, detta gör de bland annat 

genom olika annonskampanjer, tidningar, mässor samt evenemang, de menar att detta är deras 

främsta strategi för att kunna befästa sin marknadsposition. Poolia har varit tvungna att 

fokusera på några av de många verksamhetsområden inom branschen på grund av den hårda 

konkurrensen som råder. De har då valt fyra strategier som genomsyrar hela verksamheten. 

Dessa är fokuseringar i form av kvalité, ständigt förbättringsarbete samt målmedvetenhet. De 

anser att de levererar kvalité genom att tillhandahålla kompetenta medarbetare. De har något 

de kallar kvalificerade tjänstemän som då ses som en form av specialisering eftersom de på så 

sätt differentierar sig bland mängden aktörer.

Newstaff har valt att fokusera på större logistikföretag, de lägger mycket arbete på kunden i 

form av personlig försäljning och prioritering, detta för att ge känslan av hög kvalité. I och 

med deras något mindre storlek kan de fokusera på kunden och ge denna full uppmärksamhet 

i form av en och samma kontaktperson vid alla typer av affärer.

Manpower använder sig av överordnade strategier som utformats för hela Manpower, lokalt 

som globalt. De är fem stycken totalt och kallas;

Tillväxt och intäkter – Tillväxt i form av kapital

Effektivitet – Effektiv verksamhet

Innovation – Nya idéer och lösningar

Tankeledarskap – Kunder tillfrågas om hur de uppfattar framtiden och hur branschen kommer 

att se ut. 

Organisation –och kultur – Tydliga mål och stark företagskultur.

För samtliga utom Manpower läggar man fokus inom något av verksamhetsområdena som 

finns inom branschen. Manpower vill dock leverera allt de övriga aktörerna levererar och mer 

därtill.
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Modell: Översikt över respektive undersökt företags strategier

4.4.3 Fråga 3; Hur differentierar ni er från andra bemanningsföretag?

Adecco skiljer sig, enligt dem själva, genom att vara empatiska, ödmjuka och på grund av sin 

långt driva decentralisering. Adeccokänslan är något som utvecklats genom tiden och som 

enligt Adeccos VD är något som ytterligare skiljer dem från resten. I Adecco talar man om det 

lilla kontoret, det handlar om full uppmärksamhet på kunden och på affären som sker här och 

nu. 

Resursbemanning skiljer sig genom att de varken är störst eller minst, det gör att de har 

resurser att sätta in i kampanjer. Enligt Resursbemanning är de lite flitigare och i och med 

deras storlek känner alla medarbetare varandra och en genuin stämning har skapats på 

kontoret. Manpower skiljer sig genom att vara globala, vilket ger dem stora möjligheter att 

bygga ut sin plattform. Enligt Manpower levererar de samma typ av tjänster som sina 

konkurrenter men även mer därtill. 

Poolia utmärker sig genom att endast ägna sig åt rekrytering och uthyrning, till skillnad från 

de övriga som även ägnar sig åt verksamhetsområdena outplacement och HR (Human 

Resources). 

Newstaff har valt att endast leverera enklare ekonomi och administrativa tjänster, dock till ett 

lägre och mer konkurrenskraftigt pris.

Strategier:

Adecco: Fokusering på olika verksamhetsområden

Resursbemanning: Tydlig marknadsföring 

Manpower: Levererar samma tjänster som konkurrenterna och mer därtill

Poolia: Fokusering i form av kvalificerade tjänstemän

Newstaff: Fokus på kunden i form av personlig försäljning och prioritering. 
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4.4.4 Fråga 4; Hur har respektive företag lyckats ta marknadsandelar?

Adecco arbetar aktivt med försäljningsverksamhet, de har en effektiv organisation med stor 

kundlojalitet. De är noga med effektiv marknadsföring och det har enligt dem själva gett 

utdelning i form av utökad kundlojalitet och i sin tur marknadsandelar. De är även 

lättillgängliga och rekryteringsprocessen är okomplicerad. 

Resursbemanning har växt genom att ha gjort ett väl genomfört jobb, de är enligt dem själva, 

flitiga och ett bevis på detta är återkommande kunder.

Manpower har satsat på en effektiv och stark säljkår, det innebär att det dagligen sitter säljare

och pratar med kunder. Full uppmärksamhet på kunden är en viktig framgångsfaktor enligt 

intervjun som gjordes med Manpower.

Enligt Poolia tar de marknadsandelar genom kvalité och fokusering inom några valda 

områden, och de gör sig på så sätt ständigt påminda hos kunderna. Deras nisch är 

kvalificerade tjänstemän vilket har hjälpt dem med att utöka sina marknadsandelar. 

Newstaff säger sig lägga fokus på att övertyga sina kunder att de levererar samma tjänster 

som de övriga aktörerna i branschen men till ett lägre pris, och det har börjat ge utdelning i 

form av högre omsättning årligen samt utökade marknadsandelar. 

4.4.5 Fråga 5; Vilka faktorer kan förklara respektive företags marknadsposition?

Adecco arbetar med olika former av kompetensutveckling. De lägger mycket energi på 

utbildning av chefer, konsulter och rekryterare. De har även något de kallar; ”expert talk to 

expert” som gör att kunden får tala med en expert inom det område där personal efterfrågas.

Det har enligt dem själva lett till ytterligare fler nöjda kunder.

Resursbemanning har en tradition och företagskultur i företaget som tillåter dem att sticka ut 

bland sina konkurrenter. I och med deras genuina företagsklimat har de lyckats utöka sina 

marknadsandelar och därigenom har de uppnått en stärkt marknadsposition. Manpower har 

särskiljt sig från andra genom att, som tidigare nämndes, leverera detsamma som de övriga

aktörerna på markanden och lite till. De håller sig ajour med den föränderliga marknaden och 

på så sätt har de även lyckats förnya sina tjänster då det krävts. 

Poolia kombinerar sitt starka varumärke med ett väl utfört jobb. Medarbetarna trivs och de 

har få reklamationer, det har de lyckats uppnå genom sin nöjdhetsgaranti. Det är en säkerhet

för kunden och på så sätt stärker de sin marknadsposition. Newstaff menar att de levererar 

sina tjänster på ett sätt som skapar kundnytta, det har gjort att de lyckats växa som företag. 

Det är kvalité som gäller i alla lägen och det ska inte synas någon skillnad på varumärket. De 

sköter om sina medarbetare och de är måna om att det kommuniceras ut till kunderna. 
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4.4.6 Fråga 6; Hur håller respektive företag sina medarbetare motiverade till att arbeta mot 

samma mål?

Adecco anser att information och en bra kommunikation mellan både kunderna, Adecco och 

medarbetarna är viktigt. Alla ska känna sig delaktiga. De fokuserar på att minska den så 

kallade dubbla lojaliteten som kan uppstå hos en uthyrd medarbetare, de är måna om att den 

uthyrde ska hållas nära den ursprungliga arbetsgivaren. 

På Resursbemanning ges varje ny medarbetare en introduktion av arbetet. 

Tvåvägskommunikation är viktig och appliceras flitigt bland de anställda. Det är viktigt att de 

uthyrda känner en stark koppling till ursprungsföretaget. De anordnar utöver detta kurser och 

olika evenemang för att ytterligare öka motivationen hos medarbetarna. 

För Manpower är det viktigt att deras medarbetare får vara med och påverka verksamheten. 

De måste dock även ha förmågan att smälta in hos kunden. Samtliga inom arbetskåren på 

Manpower måste känna till de fem strategierna och medarbetarmöten anordnas med jämna 

mellanrum. Dessa sker både i grupp i form av individuell handledning. 

Poolia arbetar ständigt med medarbetarnas motivation. Mycket tid och resurser sätts på 

utbildning av chefer. Intern kommunikation och olika evenemang i form av ”Kick offs” 

anordnas för att öka motivationen. De har även ett så kallat rörligt lönesystem som går ut på 

att medarbetarna får mer betalt då det går bra för Poolia, det tror Poolia gör att man i större 

utsträckning arbetar för att det ska gå bra för företaget. 

Varje vecka åker Newstaff ut till sina kunder för att stämma av att allt fungerar bra och att 

uppehålla en god dialog mellan kunden och Newstaff. Möten för medarbetarna hålls, även de 

sker veckovis. 

4.4.7 Fråga 7; Vilka anser respektive företag är deras styrkor respektive svagheter?

Adeccos styrkor är att de är empatiska, ”Adeccokänslan”, högt i tak och glädjen i ett väl utfört 

arbete. Adeccos styrka är även deras höga flexibilitet och att de är duktiga på att matcha 

kundens krav med rätt kompetens. De har bra rekryterare som är specialiserade inom varje 

område. De är även ISO-certifierade som tyder på att de har ordning och reda inom företaget. 

Adecco önskar att de i framtiden ska bli bättre på att kombinera kvalité med hastighet. De 

känner idag att det ibland går lite långsamt vid rekrytering av personal. De ska även bli bättre 

på att synas, det är många som inte vet att Adecco är ledande globalt.

Resursbemanning är, enligt dem själva, tillräckligt stora för att kunna marknadsföra sig på ett 

bra sätt, eftersom de har tillräckliga resurser att tillgå. Annars är de flexibla och har stor 
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kundlojalitet. De måste dock bli bättre på att synas bland kunderna. De måste arbeta mer med 

kampanjer för att bli kända och stärka sitt varumärke. 

Manpowers styrka är att de är stora och väletablerade. Men det betyder att det är mycket att 

tänka på. Trots deras storlek har de dock kunnat hålla jämna steg med den föränderliga 

marknaden. 

Poolia har ett känt varumärke och en tydligt utformad strategi men de är inte tillräckligt bra på 

att kommunicera ut vilken typ av verksamhet de bedriver. Många tror att alla 

bemanningsföretag tillhandahåller samma typ av tjänster. De måste därför bli bättre på att 

kommunicera ut sitt budskap och vilka verksamhetsområden man arbetar inom.

Newstaff levererar samma tjänster som sina konkurrenter men till ett mer kostnadseffektivt 

pris. Det är ett litet företag vilket har gjort att kunden har en och samma kontaktperson i alla 

lägen. Det har visat sig var uppskattat bland kunderna. Kontakten sker då på en mer personlig 

nivå. De tackar heller aldrig nej till uppdrag, och samtliga kunder har samma värde. Alla 

kunder är bra kunder. Storleken har i vissa lägen visat sig vara en svaghet, det är ibland svårt 

för Newstaff att hålla samma tempo som de större företagen. De känner ibland att de inte kan 

leverera rätt kompetens lika fort som många av konkurrenterna. 

4.4.8 Fråga 8; Hur stor koll har ni på konkurrenterna?

Adecco fokuserar mycket på konkurrenterna. Ständig benchmarking och uppdaterade 

rankinglistor hör till Adeccos vardag. Adecco menar dock att samtliga aktörer inom 

bemanningsbranschen delar ett gemensamt mål, nämligen att utveckla branschen och finna 

nya kompetensområden. På resursbemanning har marknadsavdelningen som uppgift att 

granska konkurrenterna. Annars tittar man mycket på platsannonser som dagligen kommer ut 

i olika tidningar. 

Olika instanser på Manpower har som uppgift att se till konkurrenssituationen vid 

utformandet av nya strategier med mera. Anders på Manpower menar på att 

konkurrenssituationen idag blivit viktigare idag än det var förr, några år sedan sågs

konkurrenterna som kollegor och man delade på många kunder. Idag sker dock en tätare 

kontroll, detta sker lokalt som globalt. 

Poolia har bra samarbete med konkurrenterna, eftersom många delar samma mål. Nämligen 

att utveckla bemanningsbranschen som ännu är en något outvecklad bransch.

På Newstaff har man bra koll på konkurrenterna, både på de stora och de små aktörerna. 

Rykten sprids snabbt och de närmsta konkurrenternas årsredovisningar studeras för att 

uppdateras om de senaste hos respektive företag. 
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4.4.9 Fråga 9; Hur ser framtiden ut för respektive företag de närmaste fem åren?

Adecco är övertygade om att de år 2012 kommer att vara ledare i Sverige och är beredda på 

att ge dagens ledare en rejäl och korrekt match. 

Resursbemanning kommer att vara börsnoterad och de hoppas på ett större kapital för att 

kunna utöka sin marknad, eventuellt i utlandet. 

Framtiden kan svänga fort menar Manpower, det räcker att några av de mindre bolagen köper 

upp ett annat och på så sätt går om Manpower.

Poolias framtid ser god ut, de påverkas av konjunkturen och så länge högkonjunkturen håller i 

sig ser prognosen bra ut.

Newstaff vill växa organiskt i sakta takt. De vill utöka sin försäljning utan att ändra på 

grundkonceptet som är att leverera tjänster till ett lägre pris jämfört med konkurrenterna. De 

ska lägga mer fokus på försäljning men kvalitén ska kvarstå. Det viktiga är inte vilket företag 

som står på fakturan, utan kvalitén på tjänsten de levererar. 
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4.5 Förklaring till avsnittet analys och tolkning

När denna undersökning gjordes utformades en intervjumall efter de teorier som tidigare 

redovisats för. Det är även efter den som avsnittet analys och tolkning bygger på, eftersom 

syftet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer som kan förklara respektive företags 

marknadsposition. Detta för att ge en bättre struktur och hjälpa läsaren att förstå författarnas 

tillvägagångssätt. Intervjumallen ser ut på följande sätt;

 Marknadsföringsstrategier

 Konkurrenssituation/granskning av konkurrenter

 Differentiering

 Utökning av marknadsandelar

Avsnittet om differentiering kommer att analyseras mer ingående eftersom det visat sig enligt 

författarnas egna undersökning att de flesta av företagen valt att differentiera i form av 

fokusering för att stärka sin marknadsposition. 

4.6 Analys och tolkning av teorierna kopplat till den egna undersökningen

4.6.1 Marknadsföringsstrategier

Samtliga av de intervjuade företagen har utformat olika sorters strategier. Grundläggande 

för samtliga av de undersökta företagen är utökad försäljning och därav fler 

marknadsandelar. Dock är inte allas mål att bli ledande och detta beror bland annat på 

resurser och vald nisch. Många företag har valt att fokusera sin verksamhet inom ett 

utvalt område för att på så sätt täcka nya potentiella marknadsområden. För att lättare 

kunna ta marknadsandelar slåss man inte bara om samma kunder, man väljer istället att 

lägga fokus på något eller några områden, helst sådana som ännu är något outvecklade.

Ett tydligt exempel på detta är Newstaff som enligt dem själva erbjuder sina potentiella 

kunder kostnadseffektiva förslag. I teorin om kommunikationssrtategier tas Push- och 

Pull teorin upp116. Fill som är upphovsman till denna teori beskriver hur man genom 

olika marknadsföringskampanjer skapar ett behov hos kunden, antingen genom att dra 

denna till sig eller genom påtryckningar. Han belyser även vikten av att anpassa sitt 

budskap efter respektive målgrupp och mål. Ett tydligt exempel på företag som gjort 

detta är Adecco. Under intervjun med Adeccos VD belyste han hur de genom sina 

marknadsföringskampanjer anpassade sitt budskap och tillvägagångssätt efter landsort 

respektive stadsdel. Han menade att olika fokus läggs på olika kundgrupper och behovet 

                                                
116 Fill C, 2002
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hos dessa. Kommunikationsteorin belyser även förarbetet innan en strategi formuleras. 

Det kan appliceras på Newstaff, som innan sin etablering belyste det förarbete som 

genomfördes innan själva etableringen tog fart. Under intervjutillfället berättade VDn på 

Newstaff om en lista de hade över potentiella och önskvärda kunder, som de senare tog 

kontakt med och hoppades kunna värva genom sin, enligt dem, nya och unika affärsidé 

om kostnadseffektivitet. Även AIDA-modellen117 som beskrivs under rubriken 

kommunikationsstrategier kan appliceras på Newstaff. De försöker genom sitt budskap 

”du tror väl inte att du får bättre personal genom att betala mer?”, skapa 

uppmärksamhet och därefter handling i form av köp/anställning. I och med Newstaffs 

något mindre storlek på drygt fem stycken internanställda, får kunden alltid en och 

samma kontaktperson, vilket gör att kunden känner förtroende och affären sker på en 

mer personlig nivå.

Fill nämner även den utmaning det innebär för marknadsförarna att veta hur och när de 

ska gå ut med sin kampanj eller sitt budskap. Man måste veta i vilket stadie kunden 

befinner sig i och därefter anpassa budskapet118. Även där har Newstaff kunnat 

appliceras eftersom deras affärsidé började efter erfarenheter på Manpower, där man 

erbjuder kunderna högre priser. Där tog Newstaff tillfället i akt och utmanade Manpower 

genom att sätta lägre priser på samma typ av tjänst. Poolia är ett av de företagen som 

varit väldigt noggranna med att förmedla deras verksamhetsområden. Dessa är då 

rekrytering och uthyrning, många tror dock att alla bemanningsföretag ser likadana ut 

men Poolia vill att deras kunder ska se att de är unika genom att erbjuda kvalité och rätt 

kompetens, men på färre verkningsområden. Poolias slogan är ”Har du problem, ring 

Poolia”. Det som dock inte framgår i detta budskap är att Poolia inte tillhandahåller alla

typer av problemlösning, det gäller endast problem som kräver hjälp i form av uthyrning 

och rekrytering, vilka är deras två fokusområden. Detta budskap måste framgå tydligare. 

                                                
117 Fill C, 2002
118 Ibid.
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4.6.2 Konkurrenssituation

För att utöka sina marknadsandelar måste man ha en tät kontroll på sina konkurrenters 

verksamhet, och därefter utforma sitt eget unika tillvägagångssätt.

Det finns med största sannolikhet områden som ännu inte utforskats eller upptäckts med 

goda utvecklingsmöjligheter.

Det är viktigt att granska konkurrenterna för att veta var man själv står.

Under rubriken allmänna konkurrensstrategier beskrivs fem konkurrenskrafter, vilka är 

rivalitet, substitution, leverantörs och köpares förhandlingsstyrka samt etablering. Därav 

finns tre basstrategier som är kostnadsöverlägsenhet (Newstaff som tillhandahåller lägre 

priser), differentiering (Newstaff, Poolia, Adecco, Resursbemanning, Manpower) och 

fokusering (Adecco, Newstaff, Poolia och Resursbemanning). Denna strategi belyser 

vikten av att känna till och kontrollera sina konkurrenter. Låg kostnad är genomgående 

för hela strategin, och Newstaffs strategi är det tydligaste exemplet på detta. Dock är 

denna kostnadsöverlägsenhet lättare att åstadkomma med hjälp av stora resurser samt bra 

tillgång på resurser, där hamnar Newstaff lite i skymundan på grund av deras något 

mindre verksamhet. Det framkom även under intervjun vilket även är något de är väl 

medvetna om. Den andra basstrategin är differentiering som sedan kommer att behandlas 

under nästa rubrik men här kan Adeccos ”expert talk to expert” vara ett bra exempel. De 

har genom experter  särskiljt sig på marknaden. Differentiering erbjuder även 

kundlojalitet i form av märkeslojalitet, vilket Adeccos tycker sig ha uppnått. 

Differentieringsstrategin vilar dock på antagandet att företaget ska betjäna sin strategiska 

målgrupp mer effektivt än konkurrenterna i form av en bredare inriktning, där har 

Manpower skaffat sig stor överlägsenhet eftersom de säger sig erbjuda sina kunder allt 

och lite till. Både Manpower och Adecco är verksamma globalt, vilket ger dem utrymme 

att utveckla sin verksamhet på en annan nivå. Basstrategierna skiljer sig åt i andra 

dimensioner än i funktionella avseenden. Ett framgångsrikt genomförande kräver olika 

former av resurser och kunskap. Det innebär även olika organisatoriska lösningar, 

kontrollprocedurer och ersättningssystem. Basstrategierna kan även kräva olika 

ledarstilar  och medföra olika företagsmiljöer eller stämningar. Olika kunder kommer då 

att attraheras. Där kan man se en tydlig koppling till Adecco som var noga med att 

poängtera ”Adeccokänslan”, eller Newstaff som genom sina regelbundna kundbesök 

visar att de bryr sig om sina medarbetare och uppdragsgivare.

Även Poolia talade om den så kallade ”Pooliaandan”, där talade om det personliga 

engagemanget som råder i företaget, och att de värnar om sina medarbetare. 
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Resursbemanning talade om den trevliga arbetsmiljön de arbetade i, de menar att de har 

de resurser som krävs för att skapa en trevlig arbetsplats och de är måna om att detta 

även förmedlas ut till kunderna. 

På grund av den hårda konkurrensen har många varit tvungna att fokusera på något eller 

några verksamhetsområden, välja en nisch. Poolia har valt att fokusera på kvalificerade 

tjänstemän. De menar att eftersom de flesta bemanningsföretagen sysslar med både HR 

och Outplacement medan Poolia har valt att enbart ägna sig och rekrytering och 

uthyrning. 

När krafterna som påverkar konkurrensen i en bransch och deras latenta orsaker har 

kommit fram måste företaget vara redo att definiera sin styrkor och svagheter119, det var 

något som vid intervjutillfället togs upp med respektive företag. Den generella bilden av 

huruvida de hade god kännedom om sina svagheter respektive styrkor var att det var 

övervägande stor del styrkor som togs upp. Det var som att många av de intervjuade inte 

hade tänkt mycket på svagheterna. Vilket då enligt den effektiva 

konkurrensstrategiteorin120 då skulle kunna ses som något negativt. Den effektiva 

konkurrensstrategin belyser vikten av att vara självkritisk som företag. 

Fokusering är ytterligare en del som tas upp under rubriken effektiv konkurrensstrategi. 

Där menar Porter121 som är upphovsmannen till denna teori att fokusering kan innebära 

en rad risker. Med det menas skillnaderna i önskemål om produkten eller tjänsten. 

Konkurrenter finner målgrupper inom företagets målgrupp och lyckas då bättre med 

denna fokusering, det gör att markanden i helhet krymper och det blir lättare att greppa 

situationen. 

Även etableringsfasen är en viktig del i denna teori. Dock var det bara företaget 

Resursbemanning som kunde tänka sig att inta nya marknader som till exempel i 

utlandet. Det går dock inte att generalisera i detta fall då de två största aktörerna som 

undersöktes redan är verksamma globalt. 

Bemanningsföretagens verksamhet är inget hot mot ordinarie anställda inom företaget, 

utan snarare ett komplement122. Den så kallade 80/20-regeln som i branschanalysen tas 

upp gör att det lämnas utrymme inom företaget för inhyrd personal123. Regeln betyder att 

                                                
119 Porter M, 1986
120 Ibid.
121 Ibid.
122 Huldt J, 2005
123 Ibid.
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personalstyrkan inom ett företag till 80 % ska bestå av intern personal och de övriga 20 

% ska bestå av inhyrd personal.

4.6.3 Differentiering

Differentieringsteorin är indelad i olika i attribut, dessa är produkt/tjänst, image, service 

och personal124.

Resursbemanning har delat upp sin verksamhet i tre bolag, vilket gör att de har experter

inom varje verksamhetsområde. De har då delat upp sortimentet efter behov. Adecco har 

riktat in sig på fokusering, vilket gör deras sortiment något snävare men enligt dem mer 

effektivt, dock har de som Resursbemanning även satt in experter inom varje område. 

Även Poolias kvalificerade tjänstemän kan kopplas till detta, då de precis som de 

ovannämnda företagen erbjuder experthjälp.

Serviceattributet är den faktor som kan ses som den tjänst företaget erbjuder utöver den 

aktuella verksamheten125.”Expert talk to expert” som Adecco tillhandahåller kan kopplas 

till denna del. Man kan även se detta genom Newstaff, som erbjuder kunden en och 

samma kontaktperson vid alla delmoment i affären, eftersom det på så sätt blir fokus på 

kunden och denna får full uppmärksamhet. Även Manpowers dedikerade säljkår kan 

kopplas till detta område, även där får kunden full uppmärksamhet vid utformandet av en 

viss affär. Här är Poolia ett bra exempel på detta då de tillhandahåller sin så kallade 

”nöjdhetsgaranti” som innebär att kunden får den service de blivit lovade, det innebär att 

Poolia måste skicka ut en ersättare om kunden inte är nöjd med det utförda arbetet. 

Nästa attribut kallas image, ett starkt varumärke även kallat. Poolia som ansåg att de 

hade ett starkt varumärke hade ändå svårigheter med att kommunicera ut detta. 

Fortfarande finns det kunder som inte vet vilken typ av tjänst Poolia erbjuder. Manpower 

som är ledare inom branschen är ett bra exempel på hur man kommunicerat ut detta. De 

har en stor marknadsöverlägsenhet och det beror på, enligt dem själva, ett starkt och 

gediget varumärke eller image som attributet kallas, som de uppnått med hjälp av kvalité 

i alla led. Även om produkterna/tjänsterna ser liknande ut, kan kunden föredra andra 

faktorer. Budskapet som respektive företag förmedlar är enormt viktigt, även etik och 

moral kan kopplas till detta attribut. Om ett företag har en bra image och rykte kan 

kunden välja att se smärre fel mellan fingrarna. Vid intervjun med Newstaff talades det 

mycket om hur snabbt rykten sprids. Även namnet på företaget kan påverka imagen, 

                                                
124 Haberberg  A och Rieple A, 2001 ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
125 Ibid.
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förknippas företagsnamnet med något dåligt kan det bli svårt att göra affärer. Enligt detta 

attribut är intrycket som ett företag skapar otroligt viktigt. Kunden kan påverkas både 

medvetet och omedvetet av företagets image, och det menar skaparna, Haberberg och 

Rieple126 ,till denna teori att man som företag inte har råd att ignorera. 

Det sista attributet, personalattributet, går ut på att företaget ska finnas till för sina 

kunder, så att de inte går över till någon av konkurrenterna. Newstaff påpekade vikten av 

att ta sig an alla kunder som efterfrågar deras tjänster, medan Manpower som vuxit sig så 

pass stora kan vara mer selektiva i utformandet av affärer. Manpowers tillvägagångssätt 

kan få den valda kunden att känna sig speciell men den nekade kunden kan istället bidra 

till att de får ett dåligt rykte. Negativ kritik påverkar stora respektive små företag olika 

mycket. Små företag är ofta mer sårbara än stora väletablerade, enligt författarna till 

denna uppsats. En bra kundrelation skapar en personlig kontakt mellan företaget och 

kunden och detta gör att företaget kan anpassa sig till kundens behov127. Manpowers 

fokuserade säljkår kan kopplas till detta och återigen Newstaffs regelbundna kundbesök. 

Adeccos sätt att göra affären lokalt, på det lilla kontoret, som de nämnde vid intervjun,

kan bidra till en bättre kundrelation. Adeccos VD påpekade vikten av att göra affären 

”här och nu” men också vikten av att vara tillgängliga på marknaden för sina kunder. 

Med många utplacerade kontor runt om i landet kan de på ett effektivt sätt hålla kontakt 

med kunderna på ett lokalt plan. Grundläggande för detta attribut är att ge kunden full 

uppmärksamhet. Samtliga av de undersökta företagen menade att de erbjuder sina kunder 

kvalité och kompetens, vilket skaparna128 till denna teori menar är viktigt. 

Företaget kan uppnå kundlojalitet genom att arbeta med att rekrytera och vårda sin 

personal, de måste arbeta med att göra rekryteringsprocessen okomplicerad och 

lättförstålig, något som Adeccos VD även påpekade. För Newstaff är det viktigt att ta 

hand om sina medarbetare så att kunden ser att personalen mår bra, det är enligt de 

undersökta företagen viktigt för företagsandan. Företagen som undersöktes anordnar 

olika typer av kompetensutveckling för deras anställda men även chanser till avancering 

inom företaget, utöver det anordnas även olika sorters evenemang.

                                                
126 Haberg A och Rieple, 2001, A ur Fält A, Nilson H och Westring A, 2002
127 Ibid.
128 Ibid.
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4.6.4 Utökning av marknadsandelar

Man måste som företag utforma en tydlig marknadsföringsstrategi och därefter en tydlig 

marknadsplan för att kunna stärka sin marknadsposition och därefter utöka sina 

marknadsandelar. Många områden är ännu inte upptäckta, eller till sitt fullo utvecklade, 

enligt samtliga av de intervjuade. Vilket gör det finns stor potential för de företag som 

önskar att utöka sina marknadsandelar. Samtliga av de intervjuade påpekade just detta, 

att bemanningsbranschen över lag har goda utvecklingsmöjligheter och i dagsläget 

relativt liten i jämförelse med resterande Europa. 

I tjänstesektorn har man börjat man börjat att fokusera sina kärnområden och köpa 

externa tjänster vilket leder till en större efterfrågan för bemanningsföretagen129. 

Branschanalysen belyser att hot och möjligheter påverkar marknadsutvecklingen för 

bemanningsbranschen i sin helhet. Om man tittar på bemanningsbranschens konjunktur

kan man avläsa hur den kommer att se ut i framtiden. Då det går dåligt för ett företag 

leder det ofta till att man drar ner på de externa kostnaderna, som i sin tur påverkar 

bemanningsbranschen negativt. En positiv konjunkturväxling resulterar ofta i att 

företagen hyr in mer extern hjälp vilket i sin tur leder till att bemanningsbranschen 

växer130, dock kan detta ge motsatta konsekvenser då negativ konjunkturväxling uppstår. 

De med mest störst resurser har då större chans att hantera denna förändring.

För att företagen ytterligare ska växa måste bemanningsföretagen erkännas som ett 

tjänsteföretag vilket rapporter idag visar på att det i större utsträckning gör.131

Konkurrensstrategin som tas upp i Porters132 bok belyser vikten av att finna en position i 

sin bransch, utifrån vilken företaget kan försvara sin position mot de fem 

konkurrenskrafterna, eller vända dem till sin förmån133. Konkurrenskrafternas kollektiva 

styrkor kan vara svåra för företaget att stå emot och därför menar Porter att företaget 

måste utveckla en effektiv strategi och analysera källan till varje kraft.134

                                                
129 Huldt J, 2005
130 Ibid.
131 Ibid.
132 Porter M, 1986
133 Ibid.
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4.6.5 Sammanfattning av analys:

Modell: sammanställning av författarnas analys

                                                                                                                                                        
134 Porter M, 1986

Sammanfattning av analys

Strategier Konkurrenssituation Utökning av 
markandsandelar

4/5 ftg: Någon form av
fokusering inom utvalt 
område

1/5 ftg:
Kostnadsöverlägsenhet

5/5 ftg: Tät kontroll över 
konkurrenterna.

5/5 ftg: Anser att det är 
viktigt med granskning 
av konkurrenter på en 
ständigt växande 
marknad

5/5 ftg: Anser att det 
krävs en tydlig 
markandsföringsstr-
ategi och marknadsplan.

1/5 ftg: 
Konkurrenskraftigt pris.

1/5 ftg: Kvalificerade 
tjänstemän

5/5 ftg: utbildning av 
medarb. och ledning

1/5 ftg: experthjälp

1/5 ftg: Nöjdhetsgaranti

Differentiering
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5.0 Slutsatser

I detta avsnitt redogörs de slutsatser som dragits och kopplats till den ursprungliga 

frågeställningen, nämligen; Hur har ett fåtal aktörer fått en så dominerande

marknadsposition i bemanningsbranschen?

En avslutande diskussion kommer att hållas kring ämnet men även tankar som väckts 

under arbetets gång.

5.1 Avslutande diskussion och redovisning av slutsatser

En rad olika slutsatser har kunnat dras efter att ha studerat bemanningsbranschen. Dessa 

är att samtliga av de undersökta företagen har valt att lägga fokus på ett eller flera 

verksamhetsområden. De stora företagen har på ett mer effektivt sätt kunnat stärka sitt 

varumärke eftersom de haft större resurser att tillgå. Samtliga har även fokuserat på 

kunden, det vill säga full uppmärksamhet på denna samt affären. Det har även varit av 

största vikt att vara lättillgänglig samt att synas ute bland kunderna. Det är viktigt att 

kommunicera ut vad respektive företag står för och vad de tillhandahåller eftersom det 

varierar från företag till företag. Utbildning av ledning samt medarbetare är viktigt att 

fokusera på eftersom det resulterar i kompetent personal och större kvalité vid 

levererandet av tjänster, kvalitén är en viktig del då konkurrensen är stor bland 

bemanningsföretagen och de måste då finna ett sätt att differentiera sig från mängden. 

Det finns en mängd olika faktorer som kan förklara respektive företags 

marknadsposition. Det kan dock inte ses som en generell sanning eftersom 

undersökningen endast bygger på de slutsatser som dragits efter respektive företags 

uttalande samt den branschanalys som gjorts.

Generellt är kunder och gemeneman omedvetna om vad de olika bemanningsföretagen 

erbjuder, vilken typ av tjänst respektive företag levererar, med mera. Många tror att 

bemanningsföretag över lag endast ägnar sig åt uthyrning, det är något författarna till 

denna undersökning upptäckt under skrivandets gång med hjälp av intervjuerna. En 

faktor som verkar viktig är marknadskommunikation som upplyser kunden och 
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arbetssökanden om vad de egentligen har att erbjuda och vad de står för, det är en 

slutsats som har dragits efter att samtliga företag som intervjuats själva påpekat, just att 

de måste synas bättre ute på marknaden. Många företag ser inte bemanningsföretagen, 

vilket gör att om de effektiviserar sin marknadsföring kan det bidra till ytterligare kunder 

och där av starkare marknadsposition.

En positiv konjunkturväxling resulterar ofta i att företagen hyr in mer extern hjälp vilket 

i sin tur leder till att bemanningsbranschen växer, dock kan en negativ konjunkturväxling 

bidra till att endast de större företagen har resurser till att klara av denna förändring.

5.2 Metodkritik

Ett bredare resultat hade kunnat åstadkommas om ett flertal intervjuer genomförts. Även det 

faktum att inte alla intervjuer varit personliga har kunnat påverkat resultatet. Elektroniska

samt intervjuer per telefon gör att resultatet blir vinklat på ett annats sätt. Den personliga 

kontakten som annars finns vid personliga intervjuer försvinner och en eventuell analys av 

ansiktsutryck, underbetoning av ord samt andra faktorer som kommer fram vid personliga 

intervjuer utelämnas. Dock får respondenten en annan typ av utrymme när denne lämnas tid 

samt plats att själv formulera sina svar och skriva ner dessa på papper. Telefonintervjuer är 

bra eftersom respondenten själv kan välja var denna vill sitta samt värderingar kring utseende 

eller ansiktsutryck elimineras. Dock kan det även innebära en rad nackdelar eftersom det ofta 

kan kännas stressigt att tala med någon man inte känner per telefon. Både respondenten samt 

forskaren kan i större utsträckning känna sig obekväma i situationer då till exempel tystnad 

uppstår. 

Internet samt andra skriftliga källor måste alltid granskas samt valideras innan dessa används i 

den egna undersökningen. Man kan aldrig riktigt veta huruvida källan är pålitlig, och det är 

inte heller alltid möjligt att undersöka ursprungskällan till det andra forskare kommit fram till. 
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7.0 Bilagor

Frågorna och intervjumallen har även lämnats som bilaga. De företag som 

undersökts är; Adecco, Resursbemanning, Almega, Manpower, Poolia och Newstaff.

7.1 Undersökningsfrågor

INTERVJUMALL

 Strategier (marknadsföring bl.a.)

 Konkurrenssituation/granskning av konkurrenter

 Differentiering

 Utökning av marknadsandelar

INTERVJUFRÅGOR till bemanningsföretagen

 Vad är ert mål?

 Hur har ni gått till väga för att når ert mål? Strategier?

 Hur differentierar ni er från andra bemanningsföretag?

 Hur har man lyckats ta marknadsandelar?

 Vilka faktorer kan förklara er marknadsposition?

 Hur håller ni era medarbetare motiverade till att arbeta mot samma mål?

 Vilka anser ni är era styrkor respektive svagheter?

 Hur pass bra koll har ni på era konkurrenter? 

 Hur ser er framtid ut de närmaste 5 åren?

INTERVJUFRÅGOR till Almega

 Vad tror du har gjort att en bemanningsbranschen, som består av så pass 

många aktörer, domineras av några få? 

 Vad tror du Manpower har gjort för att ha den ledande positionen?

 Vad ska ett nybildat bemanningsföretag tänka på när det går in i denna 

bransch?

 Vad krävs av ett bemanningsföretag för att lyckas?

 Hur ser framtiden ut för bemanningsföretag?
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 Adeccos mål är att bli störst i Sverige år 2012, tror du att de kommer att 

lyckas? Baserat på Adeccos framväxt hittills, men även på konkurrenterna runt 

omkring?

 Vilka faktorer kan förklara ett framgångsrikt bemanningsföretag?


