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Sammanfattning 

 

Det har blivit allt svårare för de mindre bemanningsföretagen att överleva på lång sikt på den 

allt mer konkurrensutsatta marknaden. De mindre företagen har ingen möjlighet att 

konkurrera med priset mot de större företagen och måste därför finna andra sätt att skapa 

värde på. Studiens huvudsyfte är därför att studera de interna förutsättningarna för 

värdeskapande processer i ett mindre bemanningsföretag. Undersökningen kommer att ske 

genom en fallstudie på tre större och två mindre bemanningsföretag i Sverige. Studien 

genomförs med internmarknadsföring i fokus, utifrån ett företagsledningsperspektiv och ett 

medarbetarperspektiv. Det senare perspektivet har författarna skapat genom att bygga upp en 

teoretisk modell.  

 

Resultatet av undersökningen visar att de mindre företagen skapar värde genom sina 

medarbetare, då medarbetarnas spetskompetens utgör en konkurrensfördel, gentemot de större 

företagen i branschen. Att satsa på en personalpolicy som bygger på att utnyttja denna 

spetskompetens och därmed involvera och motivera medarbetarna är en förutsättning för att 

de mindre företagen ska kunna bygga upp värdeskapande processer.  

 

Slutsatsen av undersökningen är att ett mindre bemanningsföretag måste uppnå överens-

stämmelse mellan personalidé och affärsidé för att få hela organisationen att arbeta åt samma 

håll och därigenom nå långsiktig lönsamhet och överlevnad.  
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Abstract 

 

It has become even harder for the smaller companies in the human resource staffing business 

to survive long term, in the increasingly competitive market. The smaller companies have no 

possibility to compete by price against the larger companies and must therefore find other 

ways to create value. The primary purpose of the study is to investigate the internal conditions 

for building processes that create value in smaller companies. The study will be done through 

a survey of three larger and two smaller staffing companies in Sweden. The focus of the study 

is internal marketing and the study will be done from a corporate management perspective as 

well as from an employee’s perspective. The latter perspective has been built as a theoretical 

model. 

 

The result of the study shows that smaller companies create value through their employees, 

because the employee’s special competence is a competitive advantage against the larger 

companies in the business. To focus on these special competencies in the employee policy, 

thereby involving and motivating the employees is a necessity for the smaller companies to be 

able to build processes that creates value. 

 

The conclusion of the study is that a smaller company has to reach an agreement between the 

company’s employee policy and the business concept in order to get the entire organization to 

work in the same direction and reach a long term profitability and survival.  
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Förord 

 

Denna kandidatuppsats har skrivits under hösten 2007, inom ämnet service management på 

Södertörns Högskola. 

 

Författarna vill tacka respondenterna på bemanningsföretagen som ställt upp i undersök-

ningen och svarat på våra frågor. Vi uppskattar att ni varit tillmötesgående och tagit er tid att 

träffa oss.  

 

Vi vill även tacka våra opponenter, som under arbetets gång kommit med konstruktiv kritik. 

Författarna vill också tacka handledarna som gett oss värdefull vägledning och rådgivning.  

 

Tack även till er som hjälpt oss att förbättrat layouten och läst uppsatsen och kommit med 

värdefulla idéer.   

 

 

Stockholm den 21 december 2007 

 

Cecilia Göransson & Anna Skarle     
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1 Inledning 

 

 

I följande avsnitt redogör författarna för hur bemanningsbranschens utveckling har sett ut 

och vilka händelser som har lett fram till dagens förutsättningar inom branschen. Författarna 

presenterar en problembakgrund och en problemdiskussion, som leder fram till studiens 

problemformulering. Därefter följer syfte, perspektivdiskussion och avgränsning för studien. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Bemanningsbranschen har funnits sedan länge runt om i hela världen och i Sverige har 

branschen funnits sedan ungefär 100 år tillbaka i tiden. Det började med ett antal arbetslösa 

kvinnor som försökte finna en lösning på sin arbetslöshet. De startade tillsammans Göteborgs 

kvinnliga kontoristförening, som kom att bli Sveriges första bemanningsföretag. Kvinnorna 

utförde kontorsuppgifter och kom genom föreningen i kontakt med olika arbetsgivare, som 

senare kunde erbjuda dem anställning. Ett antal kvinnor valde kort därefter att starta egna 

skrivbyråer och kontorsserviceföretag som på senare tid har utvecklats till några av de 

bemanningsföretag som idag är verksamma i Sverige.
1
 

 

De främsta anledningarna till att företag idag väljer att hyra in konsulter istället för att 

anställa, är att det finns ett tillfälligt behov av personal eller om kundföretaget är i behov av 

spetskompetens inom ett visst verksamhetsområde. En tredje anledning kan vara att 

kundföretaget har anställningsstopp och inte får anställa personal trots att behovet finns. 

Fördelen med att hyra in konsulter är att kostnaden för den inhyrda konsulten inte belastar 

personalkostnadskontot i bokföringen, vilket är relevant för företag som befinner sig i en 

situation där de måste hålla personalkostnaderna nere. En annan viktig faktor är att 

kundföretaget enkelt kan säga upp kontraktet med den inhyrda konsulten om 

arbetsbelastningen på företaget sjunker eller om kundföretaget är missnöjt med konsultens 

insatser, vilket är betydligt svårare med fast anställd personal. 

                                                 
1
 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076 071119 kl 09,50 

http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076
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Dagens bemanningsföretag arbetar inom flera verksamhetsområden. Förutom att hyra ut 

konsulter med rätt kompetens till kundföretag som är i behov av arbetskraft för kortare eller 

längre tid, arbetar bemanningsföretagen ofta med kundföretagens rekryteringsprocesser. Det 

innebär att bemanningsföretagen tar hand om hela, eller delar av kundföretagens 

rekryteringsprocess. Ett tredje verksamhetsområde är entreprenader, vilket innebär att 

bemanningsföretaget tar över ett helt verksamhetsområde, till exempel receptionen, från ett 

kundföretag. Det fjärde och sista området, samtidigt det minsta, är outplacement då 

bemanningsföretaget hjälper till vid omorganiseringar och personalförändringar inom ett 

kundföretag.
2
 Bemanningsbranschen har gått från att ha varit en verksamhet som hyr ut 

konsulter tillfälligt, främst administrativ personal till att kunna erbjuda kundföretag 

spetskompetens inom vissa, specialiserade affärsområden.
3
 Bemanningsbranschen innefattar 

idag bland annat verksamhetsområdena ekonomi/finans, lager/industri, pedagogik, 

marknad/information, vård, IT, hotell/restaurang och handel/butik.
4
  

 

Utvecklingen har gått från att hyra ut personal för standardiserade uppdrag, till mer 

kvalificerade, specifika uppdrag, där medarbetare med spetskompetens krävs.  

 

Flera händelser i bemanningsbranschens utveckling har påverkat hur den ser ut idag. 1935 års 

arbetsförmedlingslag reglerade branschen fram till 1992, då den första avregleringen skedde. 

Lagen kontrollerade uthyrning av arbetskraft och privata arbetsförmedlingar som drevs med 

vinstsyfte. Denna lag hindrade branschen från att utvecklas genom att arbetsförmedlingen 

hade monopol. Avregleringen kom att innebära att bemanningsföretag fick hyra ut personal 

till kundföretag, i max fyra månader. För att få hyra ut personal krävdes tillstånd från 

Arbetsmarknadsstyrelsen. Lagen tillät ännu inte vinstdrivande arbetsförmedling, men 

Arbetsförmedlingen fick mot ersättning bedriva förmedling utan vinstsyfte. 1993 trädde en ny 

lag i kraft som avreglerade Arbetsförmedlingens monopol helt och hållet. Avregleringen 

innebar att det inte längre krävdes tillstånd från Arbetsmarknadsstyrelsen för att bedriva privat 

arbetsförmedling. Dessutom avskaffades lagen om fyramånadersgräns för uthyrning av 

personal. För bemanningsföretagen blev det betydligt enklare att hyra ut personal på 

obegränsad tid och inte endast vid tillfälliga arbetsbelastningar. Antalet sysselsatta inom 

                                                 
2
 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/PM/Kartläggninge_Bemanningsbransc_A.DOC 

070911, kl 13,05 
3
 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076 070911, kl 13,07 

4
 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=729266 070911, kl 13,07  

http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/PM/Kartl�ggninge_Bemanningsbransc_A.DOC
http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076
http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=729266


Kandidatuppsats i Företagsekonomi   

Värdeskapande inom bemanningsbranschen 

 

 

 10  

bemanningsbranschen var 1994 ca 5000, medan antalet sysselsatta 10 år senare uppgick till ca 

31.500 stycken. Idag finns det ca 500 bemanningsföretag i Sverige.
5
 Även internationellt 

avreglerades arbetsförmedlingsmonopolet i ett flertal länder, vilket ledde till att 

bemanningsbranschen växte på flera håll i världen.
6
  

 

I och med avregleringen tog branschens verksamhet fart, antalet aktörer på marknaden ökade 

och konkurrensen hårdnade. 

 

I Sverige genomfördes en utredning av konsekvenserna och effekterna av att avskaffa 

arbetsförmedlingsmonopolet, den så kallade Rosengrenutredningen. Resultatet av utredningen 

visade att branschens utveckling var positiv för arbetsmarknaden och att branschen skapade 

nya arbetstillfällen istället för att tränga undan ordinarie jobb som kritikerna oroade sig för. 

Det uppmanades till och med till samarbete mellan bemanningsföretagen och den offentliga 

arbetsförmedlingen. I och med branschens väl fungerande roll på arbetsmarknaden har den 

med tiden blivit allt mer accepterad och fått ett erkännande.
7
 

 

Interaktionen mellan arbetsmarknaden och samhället utvecklas allt mer och bemannings-

branschens rykte förbättras. 

 

Globaliseringen som bland annat innefattar Internets utveckling har lett till en hårdnande 

konkurrens i de flesta branscher och så även i bemanningsbranschen. Den ökade kon-

kurrensen har medfört ett ökat behov bland kundföretagen att snabbt kunna hyra in kompetent 

arbetskraft. Under 1990-talets början bredde Internetanvändandet ut sig bland vanliga 

människor världen över.
8
 Internets utbredning ledde till att det över lag blev mycket enklare 

att få en överblick över marknaden och medvetandet om produkt- och tjänsteutbudet blev 

större och enklare att jämföra.
9
  

 

                                                 
5
 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/PM/Kartläggninge_Bemanningsbransc_A.DOC 

080116 kl 10,15 
6
 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076 071119 kl 09,51 

7
 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076 070911 kl 13,08 

8
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia 071109 kl 09,53 

9
 http://www.newsdesk.se/pressroom/svensk_handel_ab__/pressrelease/view/globaliseringen-maerks-i-handeln-

177718 071210 09,49 

http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/PM/Kartl�ggninge_Bemanningsbransc_A.DOC
http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076
http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia
http://www.newsdesk.se/pressroom/svensk_handel_ab__/pressrelease/view/globaliseringen-maerks-i-handeln-177718
http://www.newsdesk.se/pressroom/svensk_handel_ab__/pressrelease/view/globaliseringen-maerks-i-handeln-177718
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Den hårdnande konkurrensen, som globaliseringen och Internets utbredning har medfört att 

de mindre bemanningsföretagen måste hitta andra sätt, än priset, att konkurrera på.   

 

I och med den ökade Internetanvändningen och dess globala utbredning har världen blivit 

mindre och möjligheterna större. Samarbetet över nationsgränserna har ökat och några av 

bemanningsföretagen, som idag är etablerade i Sverige, tillhör stora internationella kedjor. 

Dessa är ofta grundade utomlands och har sedan öppnat filial i Sverige. Utvecklingen har gått 

mot att det idag finns några stora, dominerande globala koncerner, samt ett flertal mindre, 

fristående företag inom branschen. De större bemanningsföretagen som ingår i kedjor kan dra 

nytta av stordriftsfördelar och lättare nå ut till en bredare marknad. För att nå långsiktig 

lönsamhet och överlevnad måste alla företag skapa värde för kunden, vilket kan ske antingen 

genom priset eller genom andra värden. Eftersom de mindre bemanningsföretagen inte ingår i 

koncerner som genererar stordriftfördelar måste de hitta andra sätt än priset att skapa värde 

på.   

 

Hur ett bemanningsföretag skapar värde beror på företagets anpassningsgrad gentemot 

kunderna, samt vilka strategier ledningen arbetar efter. 

 

Bemanningsbranschens utveckling har lett till att det blivit viktigare, framför allt för de 

mindre bemanningsföretagen, att beakta medarbetarnas situation, för att skapa konkurrens-

fördelar gentemot de större företagen i branschen. Medarbetarnas roll skiljer sig åt på ett 

större kontra ett mindre bemanningsföretag. I ett mindre bemanningsföretag blir varje 

medarbetare en större och viktigare bricka i spelet och det krävs mer anpassning av 

medarbetarna för att kunna tillgodose kundens behov och på så sätt skapa värde för kunden.  

Beroende på graden av anpassning, samt företagets storlek, ser den interna kommunikationen 

olika ut i ett mindre kontra ett större bemanningsföretag.     

 

Medarbetarnas kompetens och deras anpassningsförmåga är en viktig del för 

bemanningsföretagens framgång. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Som bakgrunden visar verkar bemanningsbranschen i en föränderlig miljö, där avregleringar, 

Internet, samt globaliseringen har lett till en hårdare konkurrens inom branschen, med ett 

ökande antal aktörer. Utvecklingen har lett till att de mindre bemanningsföretagen måste finna 

alternativa vägar för att nå framgång, eftersom de har svårt att konkurrera med priset 

gentemot de större konkurrenterna på marknaden. Bakgrunden visar också att de mindre 

företagen inte kan dra nytta av stordriftsfördelar, eftersom de inte ingår i stora kedjor och 

måste därför hitta andra vägar för att nå långsiktig lönsamhet och överlevnad.  

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka interna faktorer är viktiga för att ett mindre bemanningsföretag ska kunna skapa 

långsiktig lönsamhet och överlevnad på den konkurrensutsatta marknaden i Sverige? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att genom en fallstudie av tre större och två mindre bemanningsföretag 

analysera och utvärdera de interna förutsättningarna för värdeskapande processer.  

 

1.5 Perspektivdiskussion 

 

Studien kommer att utgå ifrån intern marknadsföring genom att studera företagsledningens 

syn på värdeskapande utifrån både ledningens och medarbetarnas perspektiv. Författarna 

kommer alltså endast att studera medarbetarperspektivet genom företagsledningens ögon och 

göra tolkningar kring medarbetarperspektivet. Detta perspektiv kommer därför att studeras 

indirekt genom att författarna har byggt upp en teoretisk modell, som kommer att användas i 

uppsatsen. Den teoretiska modellen beskriver företagets personalidé, samt hur personalidén 

överensstämmer med affärsidén. För att få fram medarbetarperspektivet kommer modellen att 

jämföras med hur företagsledningen ser på värdeskapande. Båda perspektiven måste studeras 

för att det ska vara möjligt att analysera och utvärdera interna värdeskapande processer. 
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Undersökningen utgår således ifrån både företagslednings- och medarbetarperspektiven, men 

endast ledningen kommer att intervjuas om båda perspektiven. 

 

1.6 Avgränsning 

 

Studien avgränsas till att studera bemanningsföretag som bedriver verksamhet i Sverige.  
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2  Metod 

 

 

Författarna redogör i detta avsnitt för olika metoder och forskningsansatser. Därefter följer 

en beskrivning av studiens val av metod. 

 

 

2.1 Vetenskapliga metoder 

 

En undersökning kan genomföras utifrån två olika vetenskapsteorier; positivismen eller 

hermeneutiken. Dessa två sätt har olika utgångspunkt på hur verkligheten studeras.
10

  

 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

Inom positivismen fokuserar forskaren på att observera och göra experiment på den verkliga 

världen. All vetenskaplig forskning har sin grund i observationer och allt som inte går att 

observera sållas bort. Vetenskaplig kunskap utgörs av teorier och innehåller mätbara, precisa 

variabler som forskaren kan se samband genom. Denna vetenskapliga metod används främst 

inom naturvetenskapen.
11

  

 

Inom hermeneutiken strävar forskaren efter att få förståelse för människans uppfattning om 

världen. Uppfattningarna kan inte mätas, utan istället måste forskaren tolka beteendet för att 

förstå hur människan uppfattar världen. Det är inte hur verkligenheten ser ut som är det 

viktiga utan hur den tolkas. Denna vetenskapliga metod är djupare och större än positivismen 

och används ofta inom samhälls- och beteendevetenskapen.
12

 

 

 

                                                 
10

 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori, sid 103 
11

 Ibid. sid 105 
12

 Ibid. sid 107 
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2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

En studie kan göras utifrån två olika metodansatser, genom kvalitativ eller kvantitativ 

metodansats eller genom en kombination av dessa.
13

 

 

För denna undersökning har författarna valt en kvalitativ metodansats med en hermeneutisk 

utgångspunkt. En kvalitativ studie har större omfång än en kvantitativ studie och författarna 

måste själva tolka en stor del av den insamlade empiriska datan, vilket tidigare nämnts i 

perspektivdiskussionen. Detta kan innebära att författarna får fram svar, genom intervjuerna, 

som de inte väntat sig, samt att författarnas tolkningsförfarande kan vara felaktigt. Eftersom 

syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för hur värdeskapande processer kan 

byggas upp är relationer och kommunikation mellan människor det centrala i undersökningen. 

Detta kan inte mätas numeriskt, utan undersökningen kräver att författarna sätter sig in i 

intervjuobjektets situation för att få en djupare förståelse. Kvalitativa undersökningar studerar 

subjektiva förhållanden, till exempel egenskaper, genom att studera populationens verklighet. 

Denna typ av undersökningar kan därför vara mer djupgående än kvantitativa undersökningar 

och består ofta av intervjuer, där intervjupersonens kunskap är den viktigaste informations-

källan.
14

 

 

Kvantitativ data är ofta numerisk data som är mätbar och består av modeller och siffer-

variabler. Kvantitativ data beskriver mängden av något, till exempel, hur mycket?
 
 

Detta i jämförelse med kvalitativ data som har ickenumeriska variabler och orden är istället 

centrala.
 15

   

 

 

 

                                                 
13

 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande  - från kunskapsteori till metodteori, sid 219 
14

 Ibid. sid 271 
15

 Ibid. sid 205 
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2.2 Vetenskapliga forskningsansatser 

 

Det finns två sätt att skapa nya teorier; genom induktion eller deduktion. Det mest 

förekommande är att induktion och deduktion kombineras i en undersökning vilket kallas 

abduktion.  

 

2.2.1 Induktion och deduktion 

Denna studie genomförs utifrån en deduktiv forskningsansats eftersom givna teorier testas 

empiriskt genom intervjuer med utvalda företag.   

 

Deduktion utgår forskaren från en lag eller teori som sedan testas på verkligheten. När det 

gäller induktion innebär det att forskaren utgår från observationer och går mot teorier, det vill 

säga, forskaren gör en lag eller teori utifrån undersökningen.
16

  

 

 

 

                                                 
16

 Arbnor, I. Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära, sid 108 
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2.3 Datainsamling 

 

Det finns olika metoder för att samla in data till en undersökning. Litteraturundersökning 

studerar tryckt material, till exempel, artiklar, böcker och forskningsrapporter.
 
Genom enkäter 

och intervjuer kan en forskare ta reda på åsikter och uppfattningar hos en population.
17

 Vid 

intervjuer kan frågorna antingen vara strukturerade och planerade i förväg, vilket är vanligast, 

eller ostrukturerade, då de inte är givna i förväg. Svaren kan antingen vara bundna eller 

öppna. Vid bundna svar får respondenten välja mellan givna svarsalternativ, medan vid öppna 

svar är ordet fritt. Vid strukturerade intervjuer får alla intervjuobjekt samma frågor. Det är 

dock möjligt att kombinera dessa två sätt vid ett och samma intervjutillfälle.
18

 

 

Författarna har gjort en förstudie om företagen, som ingår i studien, och hämtat 

företagsinformation från databasen Affärsdata. Genom årsredovisningar som finns 

tillgängliga i denna databas har författarna tagit reda på omsättning och antal anställda på 

respektive företag. Information om företagens marknadsandelar hämtades från 

branschorganisationen; Bemanningsföretagen.  

 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer med fem olika bemanningsföretag, tre större 

och två mindre. Företagen som ska intervjuas är; Adecco, Manpower, Proffice, Amendo 

Bemanning, och SJR. Intervjuer kommer att ske med en representant ur respektive företags 

ledningsgrupp. Medarbetarna kommer inte att intervjuas i denna studie. Medarbetarnas 

perspektiv framkommer genom intervjuer med de utvalda företagsledningarna. Intervjuerna 

sker i form av personliga möten mellan författarna och respondenten. Intervjufrågorna är 

strukturerade, men öppna för att kunna följas av spontana följdfrågor, som är mer slutna. Alla 

respondenter kommer att få samma frågor, dock kan följdfrågorna skilja sig åt mellan 

intervjutillfällena. 

 

                                                 
17

Arbnor, I. Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära sid 47 
18

 Ibid. sid 49 
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2.4 Urvalsprinciper 

 

Det är svårt att genomföra en undersökning på en hel population, därför väljer forskaren oftast 

att låta ett begränsat urval representera en hel population. Utgångspunkten är att urvalet ska 

vara så representativt som möjligt, för att undersökningens resultat ska bli generaliserbart. Det 

finns två olika sätt att göra urvalet på, genom sannolikhetsurval eller genom icke 

sannolikhetsurval.
19

 

 

Studien kommer att fokusera på fem olika bemanningsföretag, två mindre och tre större 

företag. Bemanningsföretagen rangordnas utifrån omsättning under 2006, samt antal anställda 

under samma år. Författarna utgår ifrån att ett mindre företag har 50-250 anställda och ett 

större minst 251 anställda. 

 

Författarna kommer för denna studie att göra ett icke slumpmässigt ändamålsenligt 

bekvämlighetsurval. Det innebär att alla företag i branschen inte har samma sannolikhet att 

ingå i studien. Författarna lägger således mindre vikt vid detta, men anser ändå att urvalet 

kommer att vara tillräckligt representativt för branschen.  

 

För att välja ut de fem företagen som ska intervjuas kommer författarna först att välja ut de tre 

största företagen i branschen genom att titta på branschorganisationens top-25-lista där 

marknadsandelarna för de 25 största företagen i branschen redovisas.
20

 De två mindre 

företagen väljs utifrån ett subjektivt urval, där författarna handplockar två företag i branschen, 

med ungefär lika stor marknadsandel.  

 

                                                 
19

 Patel, R. Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, sid 54 
20

 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=4860163 071220 kl 09,04 

http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=4860163


Kandidatuppsats i Företagsekonomi   

Värdeskapande inom bemanningsbranschen 

 

 

 19  

2.4.1 Sannolikhetsurval 

Genom sannolikhetsurval har alla i populationen lika stor möjlighet att ingå i undersökningen. 

Det finns flera olika urvalsmetoder att tillämpa inom sannolikhetsurval. Författarna tar här 

upp några av urvalsmetoderna, som är vanligt förekommande;  

 

Obundet slumpmässigt urval innebär att forskaren slumpmässigt väljer ut ett visst antal ur den 

totala populationen. Detta är det enklaste sättet att göra urval på. I ett stratifierat 

slumpmässigt urval delas populationen in i grupper, så kallade strata. Därefter görs ett 

slumpmässigt urval från varje grupp, beroende på gruppens storlek. I ett systematiskt urval 

väljer forskaren systematiskt ut representanter för sin undersökning.
21

  

 

2.4.2 Icke Sannolikhetsurval 

Denna typ av urvalsmetod är enklare än sannolikhetsurvalsmetoderna och är även mer 

kostnadsbesparande. Dock har inte alla i populationen lika stor möjlighet att bli utvalda till en 

undersökning.
22

 Här följer några exempel på metoder som finns att tillämpa inom icke 

sannolikhetsurval; 

 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de representanter som finns tillgängliga för 

stunden.
23

 I kvoturval delar forskaren in populationen i grupper och därefter görs ett 

bekvämlighetsurval.
24

 Ändamålsenligt urval innebär att forskaren medvetet överger kravet på 

att urvalet ska vara representativt. Detta görs för att hypotesen, som ska testas, ska få bättre 

stöd.
25

 

 

 

 

                                                 
21

 Patel, R. Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, sid  110 
22

 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, sid 243 
23

 Ibid. sid 243 
24

 Ibid. sid. 244 
25

 Ibid. sid 245 
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2.5 Giltighetsanspråk 

 

För att studiens resultat ska ha ett vetenskapligt värde måste den teknik som undersökningen 

använder sig av vara valid och reliabel. Med teknik menas de undersökningsmetoder och de 

mått som används för att genomföra undersökningen.
26

 

  

2.5.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att någon annan när som helst ska kunna göra om undersökningen och 

få samma resultat. Pålitlighet är ett annat ord för att beskriva reliabilitet. Forskaren ska 

kontrollera reliabiliteten hos de instrument som använts vid undersökningen för att resultatet 

ska vara tillförlitligt och variablerna vara mätta på rätt sätt.
27

 

 

2.5.2 Validitet 

Med validitet menas att undersökningen verkligen mäter det som den är avsedd att mäta. 

Validitet delas upp i inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om hur bra undersökningen 

stämmer överens med verkligheten. Om undersökningen har klara mått och mätmetoder är 

validiteten inget problem. Yttre validitet handlar om hur generaliserbar undersökningen är.  

 

Denna undersökning kan ha ett validitetsproblem genom att endast en part (företags-

ledningen) intervjuas om två perspektiv (företagslednings- samt medarbetarperspektivet). Att 

inte medarbetarna intervjuas direkt kan påverka resultatet för studien, då det skulle kunna bli 

ett annat om även medarbetarna tillfrågas.  

 

En validitetsprövning är mycket svårare att genomföra än en reliabilitetsprövning. Om kraven 

för validitet uppfylls är även kraven för reliabilitet godkända. Två viktiga frågor som 

forskaren kan ställa sig när det gäller undersökningen eller mätinstrumentet är ”Vad är det 

som detta test eller mätinstrument mäter?” och ”Avbildar dessa resultat verkligheten, det vill 

                                                 
26

 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, sid 70 
27

 Arbnor, I. Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära, sid 248 
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säga, är det sant?” Om det inte går att ge ett tydligt och bra svar på dessa frågor är resultatet 

inte användbart då det inte ger en sann bild av verkligheten.
28

  

 

2.5.3 Källkritik 

En forskare kan inte publicera sina forskningsresultat utan att kritiskt ha granskat 

trovärdigheten hos sina källor. Detta är speciellt viktigt om forskaren använder sig av 

intervjuer eller enkäter.
29

 Det finns ett antal principer för att bedöma sannolikheten och 

äktheten hos källorna; 

 Äkthet. Är källorna det de säger sig vara?
30

  

 Tidssamband. Ju längre tid som går mellan det att källan upplevt något tills det att 

källan talar om händelsen, desto lägre blir tillförlitligheten.
31

  

 Oberoende. Källan ska inte vara påverkad av något, eller någon, utan vara objektiv. 

Genom att ta reda på var fakta kommer ifrån kan värdet av informationen 

bestämmas.
32

  

 Tendensfrihet. Det ska inte finnas någon misstanke om att källan ger en vinklad bild 

av verkligheten.
33

  

 Färskhetskrav. Det är alltid bättre ju nyare källan eller informationen är. I en nyare 

version är även tidigare fakta inkluderad.
34

 

                                                 
28

 Arbnor, I. Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära, sid 249 
29

 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, sid 62 
30

 Ibid. sid 62 
31

 Ibid. sid 64 
32

 Ibid. sid 63 
33

 Ibid. sid 63 
34

 Ibid. sid 64 
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3 Teori 

 

 

I detta avsnitt presenterar författarna de teorier som är relevanta för studien. Teorierna är 

indelade i olika teoriområden för att ge en tydligare överblick. Efter varje teoriområde följer 

en kort argumentation för teoriernas relevans. Slutligen redogör författarna för den 

teoretiska syntes, samt referensram som de har arbetat fram. 

 

 

 

Studien ska undersöka vilka interna faktorer som är viktiga för att ett mindre bemannings-

företag ska kunna skapa långsiktig lönsamhet och överlevnad på den konkurrensutsatta 

marknaden i Sverige. 

 

Avregleringarna, inom arbetsförmedlingens område, Internets utveckling, samt global-

iseringen har lett till att det har blivit enklare att hyra ut personal men också till att antalet 

aktörer på marknaden har ökat. Konkurrensen har blivit allt hårdare och de mindre 

bemanningsföretagen har svårare att sticka ut ur mängden. Som bakgrunden visar behöver de 

mindre bemanningsföretagen andra typer av värdeskapande än de större företagen, eftersom 

de inte ingår i stora koncerner och därigenom kan dra nytta av stordriftsfördelar. 

Medarbetarnas roll i de mindre företagen har fått en allt större vikt för att skapa värde för 

kunden och på så sätt nå långsiktig lönsamhet och överlevnad. 

 

Studien utgår ifrån ett företagsledningsperspektiv, med intern marknadsföring i fokus. 

Företagsledningarna kommer att intervjuas utifrån både sitt eget perspektiv, men också 

medarbetarnas. Medarbetarna intervjuas inte, utan medarbetarperspektivet beaktas således 

endast genom att författarna har byggt upp en teoretisk modell, som presenteras i teoriområde 

2. Teoriområdet behandlar personalpolitik och bland annat teorier om personalidé, 

involvering och motivation. Studien kommer att undersöka vilket val av strategi de olika 

företagsledningarna väljer för att nå långsiktig lönsamhet och överlevnad. De två strategivalen 

som undersöks är kostnadsöverlägsenhet och värdeskapande. Valet av strategi är beroende av 

vilka marknadsegenskaper som råder; priskonkurrens eller värdekonkurrens. Beroende på de 
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rådande marknadsegenskaperna och val av strategi kommer den interna marknadsföringen att 

se olika ut i företagen, samt påverka hur personalidé och affärsidé överensstämmer.  

 

Författarna har utifrån studiens perspektiv valt följande teoriområden;  

 

 Teoriområde 1: Samarbetsformer – interaktionsteorin, värdestjärnan och 

värdekedjan. 

 

 Teoriområde 2: Personalpolitik – Intern marknadsföring, involveringsteorin, 

motivationsteorin, personalidé och kompetensutvecklingsstrategier. 

 

 Teoriområde 3: Affärsidé – dominerande idéer och affärsidé. 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

 

Denna studie ska studera de interna förutsättningarna för hur ett mindre bemanningsföretag 

kan skapa värde. Detta kan ses utifrån två olika synsätt; transaktionsmarknadsföring eller 

relationsmarknadsföring.  

 

Författarna kommer att göra denna studie utifrån båda dessa synsätt. Ett företag som arbetar 

utifrån transaktionsmarknadsföringssynsättet har produkten och produktionen i fokus och 

agerar utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Med transaktionsmarkandsföring menas att företaget 

fokuserar på en transaktion i taget och arbetar med kunden som ett objekt. Inom transaktions-

marknadsföring skapas värde för kunden genom att hålla ett lägre pris.
35

 Transaktions-

marknadsföringen använder ofta målstyrning som ett sätt att styra organisationen. Mål-

styrning används inom hierarkiska, toppstyrda organisationer, där toppen fattar besluten och 

de underställda verkställer dem. I en målstyrd organisation formulerar beslutsfattaren mål som 

företaget ska uppnå. Målstyrning är lämplig att använda i företag där planeringen sker i en 

miljö som är relativt välkänd och strukturerad. I målstyrning sätts målen tidigt och ändras inte 

över tiden.
36

 

                                                 
35

 Gummesson, E, Relationsmarknadsföring – från 4P till 30R, sid, 31 
36

 Normann R, Skapande företagsledning, sid 67 
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I relationsmarknadsföring sätts kundens behov i centrum och företaget arbetar med långsiktigt 

relationsbyggande. Ur detta perspektiv är anpassning till kundens behov centralt och 

interaktion och samarbete är viktigt för relationsbyggandet och värdeskapandet.
37

 Utifrån 

relationsmarknadsföring används ofta processtyrning, vilket innebär att företaget, utifrån de 

kunskaper de har idag, formulerar en vision av ett framtida tillstånd. Inom processtyrning 

involveras medarbetare från flera delar inom organisationen och lämpar sig därför bättre för 

platta, organiska organisationer. Processtyrning är lämplig att använda i företaget där 

planeringen sker i en miljö som är relativt okänd, föränderlig och där flexibilitet och 

nyskapande är viktiga förutsättningar. I processtyrning har företaget mål och visioner, som 

ändras, anpassas och utvecklas under resans gång.
38

 

 

3.2 Teoretisk genomgång 

 

Interaktionssynsättet är övergripande för denna studie eftersom interaktionen mellan 

företagets ledning, medarbetarna och kunderna, är grundstenen för värdeskapande. Om 

interaktionen och kommunikationen fungerar internt smittar det av sig till företagets kunder 

som kommer uppleva förhöjd kvalitet och värde. Värdestjärnan och värdekedjan behandlar 

värdeskapande genom olika sätt att interagera och samarbeta på, interaktivt eller sekventiellt. 

Den interna kommunikationen och den interna marknadsföringen ser olika ut beroende på 

vilket sätt företaget väljer att skapa värde på. Den interna marknadsföringen avgör invol-

veringsgraden hos medarbetarna, vilket beskrivs i involveringsteorin. Ju bättre intern 

marknadsföring desto högre är medarbetarnas involvering. Medarbetarnas involveringsgrad 

kan även påverkas genom företagets personalpolitik och utformandet av personalidén. 

Deras engagemang kan förändras med hjälp av motivationshöjande åtgärder såsom till 

exempel kompetensutveckling. Företagets personalidé ska återspegla affärsidén och visa 

hur företagets ledning tillsammans med medarbetarna ska arbeta för att skapa värde, 

långsiktig lönsamhet och överlevnad. 

                                                 
37

 Gummesson, E, Relationsmarknadsföring – från 4P till 30R, sid 16 
38

 Normann, R, Skapande företagsledning, sid, 67 
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3.3 Teoriområde 1 – Samarbetsformer 

 

Bakgrunden visar att konkurrensen blivit hårdare inom bemanningsbranschen och därför 

måste de mindre företagen hitta nya sätt att arbeta på för att nå långsiktig lönsamhet och 

överlevnad. I detta teoriområde kommer författarna att redogöra för teorier som berör 

samarbete ur olika synvinklar. De teorier som behandlas är interaktionssynsättet, 

värdestjärnan, samt värdekedjan.  

 

3.3.1 Interaktionssynsättet 

Interaktionen mellan medarbetare och ledning, samt medarbetare emellan måste fungera för 

att interaktionen mellan företag och kund ska fungera. I ett utbyte där syftet är att skapa värde 

för inblandande parter är alla aktiva och interagerar med varandra.  

 

Modellen nedan beskriver en relation mellan köpare och säljare. Modellen består av fyra olika 

delar: omgivningen, där själva interaktionen sker, atmosfären, som skapas vid interaktionen, 

samt interaktionen som sker mellan deltagarna, det vill säga, köparen och säljaren.
 39

 

Modellen skiljer mellan en långsiktig relation och en enskild händelse, till exempel en 

beställning. Varje enskild händelse är viktig i sig för att kunna bygga upp en långsiktig 

relation mellan parterna. Relationen och delarna i relationen stärks för varje gång en enskild 

händelse sker. Till exempel stärks det sociala utbytet allt eftersom parterna lär känna 

varandra. Utbytesprocessen blir allt mer intensiv och parterna lär sig mer om den andres 

behov och företagen anpassar sig till varandra för att öka värdet för båda parter.
40

 

                                                 
39

 Hammarkvist K-O, Håkansson H, Mattsson L-G, Marknadsföring för konkurrenskraft, sid 29 
40

 Ibid, sid. 24 
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Figur 1: Interaktionsmodellen
41

 

 

3.3.2 Teorins relevans för studien 

Interaktion är grunden för att kunna skapa värde. Relationsbyggande, involvering och 

motivation har alla interaktion som grundsten och genomsyrar därför de kommande 

teorierna. Ur företagsledningens och medarbetarnas perspektiv är det relevant att studera 

hur interaktionen påverkas av hur företaget arbetar med att skapa värde. 

 

3.3.3 Värdekedjan 

Porters värdekedjemodell fokuserar på enskilda händelser där transaktionen är i centrum. 

Värde skapas för kunden genom att företaget levererar standardiserade produkter som 

tillfredsställer kundens behov till ett lägre pris. Relationerna till kunderna är ofta kortsiktiga 

och kundens behov är visserligen viktigt, men står inte i centrum. I värdekedjan ökas 

produktens värde för varje steg den tar i produktionsledet. Varje steg sker för sig och är 

enkelriktat och sekventiellt. I början av kedjan, i den så kallade generativa processen, skapas 

en idé, som sedan produceras i den produktiva processen. Därefter genomgår produkten en 

teknisk utveckling. I det sista steget, den representativa processen sker försäljning till kund. I 

värdekedjan involveras inte kunden i den värdeskapande processen, utan står utanför utan att 

kunna påverka. Därför anpassas heller inte produkten efter kundens föränderliga behov.
 42

 

                                                 
41

 Hammarkvist K-O, Håkansson H, Mattsson L-G, Marknadsföring för konkurrenskraft. sid 12, egen 

bearbetning 
42

 Normann, R, Den nya affärslogiken, sid 56 
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Figur 2: Värdekedjan
43

 

 

3.3.4 Värdestjärnan 

Värdestjärnan skapar ett värde för alla inblandade parter genom interaktion. Värdeskapande 

innebär att företag koordinerar externa resurser och samordnar dem med företagets interna 

resurser. Värdestjärnan kombinerar företagets olika funktioner utefter de behov som finns och 

inte efter en etablerad standard. Kunden inkluderas i processen och genom relationer och 

interaktion med kunden skapas värde. Processerna i modellen är samtidiga och ömsesidiga 

och koordineringen i värdestjärnan kan ske på flera olika sätt och på olika hierarkiska nivåer.
 

Modellen kan tillämpas på både kortsiktiga och långsiktiga processer. 
44

 Värdestjärnan bildar 

ett internt nätverk och länkar samman internleverantörer och internkunder så att det finns en 

koppling mellan alla medarbetare i företaget. För att kunna skapa värde är det viktigt att 

företagets processer hänger samman.
45
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Processer                       Andra leverantörer 

 

 

 

    KUND 

 

 

 

          Kundernas kunder          Andra intressenter 

Figur 3: Värdestjärnan
46

 

 

3.3.5 Teoriernas relevans för studien 

För studiens syfte, är det relevant att studera olika former av samarbete. Företagsledningen 

kan skapa värde både för kunden och för företaget genom två olika sätt att samarbeta på. 

Värdekedjan och värdestjärnan bygger båda på interaktion, men den första ur ett kortsiktigt 

perspektiv och den andra ur ett långsiktigt. Företagsledningen kan arbeta utifrån värdekedjan 

och på så sätt skapa värde genom att fokusera på priset. Ledningen kan också utforma 

organisationen så att alla avdelningar samarbetar och skapar värde genom att anpassa sig 

efter kundens behov.  

 

Eftersom studien fokuserar på vilka förutsättningar som råder för värdeskapande processer 

och utgår från ett företagsledningsperspektiv, samt ett medarbetarperspektiv är interaktion 

och värdeskapande de viktigaste faktorerna inom detta teoriområde. Interaktion mellan 

parterna leder till en ökad chans att parterna lär känna varandra bättre och att goda 

relationer byggs upp, vilket förhoppningsvis leder till att värde skapas för alla inblandade 

aktörer. 
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3.4 Teoriområde 2 – Personalpolitik 

 

Eftersom studien utgår både ifrån företagsledningens perspektiv och medarbetarperspektivet 

presenteras här det senare perspektivet i form av en teoretisk modell. I detta teoriområde 

redogör författarna för teorier som berör personalpolitiken och den interna kommunikationen 

inom ett företag. Här kommer intern marknadsföring, involveringsteorin, 

motivationsteorin, samt personalidé och kompetensutvecklingsstrategier att presenteras. 

 

3.4.1 Intern marknadsföring 

Det är inte tillräckligt för företag att endast använda sig av extern marknadsföring. Det är 

precis lika viktigt att fokusera på den interna marknadsföringen. Med intern marknadsföring 

kan företaget skapa känslomässiga värden bland de anställda och öka deras motivation och 

stärka relationen till företaget. Genom att motivera medarbetarna blir de mer lojala till 

företaget och detta fungerar sedan som en indirekt marknadsföring gentemot kunderna. I och 

med att varje utbyte mellan kund och medarbetare påverkar kundens inställning till företaget 

är det viktigt att medarbetarna har en god relation till företaget och i varje utbytesrelation talar 

gott om företaget. I ett företag där medarbetarna saknar kunskap om företagets mål, visioner 

och affärsidé finns det stor risk att informationen till kunden inte förmedlas på ett tillfreds-

ställande sätt. Det är viktigt att detta synsätt genomsyrar hela organisationen.
47

  

 

Intern marknadsföring leder till god intern servicekvalitet, som i sin tur leder till nöjda 

medarbetare. Detta leder sedan till att medarbetarna vill stanna kvar i företaget och leverera 

god extern servicekvalitet. Vidare leder detta till att företaget får nöjda kunder som stannar 

kvar hos företaget. Detta genererar i slutändan god lönsamhet.
48
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3.4.2 Teorins relevans för studien 

Utifrån värdekedjan sker den interna kommunikationen enkelriktat från ledning till 

medarbetare. Detta innebär att kommunikationen sker genom envägskommunikation. 

Medarbetarna är inte delaktiga i beslutsprocesser, utan får information från ledningen när 

besluten redan är fattade. Även mellan företaget och dess kunder sker kommunikationen 

endast en väg, det vill säga, att företaget levererar den färdiga produkten till kunden utan att 

kunden har varit med och påverkat under produktionsprocessen. Detta sätt att skapa värde på 

lämpar sig för målstyrda organisationer som arbetar utifrån ett kortsiktigt perspektiv. 

Affärsidén och personalidén utformas utan involvering från vare sig medarbetare eller 

kunder, utan ledningen fattar besluten själv.  

 

 

 

Intern marknadsföring 

Interaktion 

Intern kommunikation 

Motivation/ 

Kompetensutveckling     Affärsidé 
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     Personalidé 

  

 

 

      

             Värdeskapande 

Figur 4: Intern marknadsföring
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Utifrån värdestjärnan sker kommunikationen dubbelriktat mellan de tre delarna av modellen, 

det vill säga, ledningen, medarbetarna och kunderna. Tvåvägskommunikationen innebär att 

företagsledningen har en dialog med såväl medarbetare som kunder. Alla tre parter 
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interagerar med varandra och är delaktiga i beslutsprocesser, vilket skapar värde för alla 

inblandade. Både kunderna och medarbetarna involveras i utformandet av företagets 

affärsidé och personalidé. Detta sätt att skapa värde på lämpar sig bäst för processtyrda 

organisationer. 

 

Oavsett hur företaget väljer att styra sin verksamhet är intern marknadsföring viktig att ta i 

beaktande. Hur den interna marknadsföringen fungerar kommer att avspeglas i de externa 

kontakterna. Värde kan antingen skapas genom att ledningen fattar alla beslut och sätter upp 

mål som organisationen sedan arbetar emot. Med detta sätt skapar företaget struktur och har 

ett tydligt ledningssätt. Värde kan också skapas genom att hela organisationen tillsammans 

arbetar fram en vision om framtida mål och gemensamt strävar efter att uppnå dessa. 

 

Som författarna tidigare har redogjort för, utgår studien ifrån ett företagsledningsperspektiv 

och ett medarbetarperspektiv. Det är därför av relevans att studera hur företagsledningen 

väljer att tillämpa intern marknadsföring inom företaget. 

 

3.4.3 Involveringsteorin 

Involveringsteorin handlar om medarbetarens beteende och involveringsgrad gentemot 

företaget. En medarbetare kan vara höginvolverad eller låginvolverad, vilket baseras på 

medarbetarens engagemang för företaget. Involveringsgraden beror på hur motiverad och 

delaktig medarbetaren känner sig i företaget. Låginvolverade medarbetare är mindre lojala 

mot företaget och är inte lika engagerade i sitt arbete. Detta kan leda till att medarbetaren gör 

ett sämre arbete, vilket i sin tur kan leda till att slutprodukten eller tjänsten får en lägre 

kvalitet. Låginvolverade medarbetare kan, genom företagsledningens agerande, göras 

höginvolverade genom till exempel motivationshöjande åtgärder, förnyelse och kompetens-

utveckling.
50

 Höginvolverade medarbetare är mer intresserade av hur företaget kan tillgodose 

kundens behov och av att leverera hög kvalitet och service. Hög involvering innebär hög 

personlig relevans för medarbetaren, som upplever sitt arbete viktigt för sitt sociala välbe-

finnande. Lojaliteten ökar med ökad involveringsgrad.
51
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3.4.4   Teorins relevans för studien 

Den interna marknadsföringen avgör hur involverade medarbetarna är i företagets 

verksamhet. Värde skapas när medarbetarna känner stort engagemang för sitt arbete och sitt 

företag. Detta kommer både kunderna och företaget tillgodo, eftersom höginvolverade 

medarbetare levererar god kvalitet till kunderna och strävar efter att representera företaget 

på bästa sätt. Standardiserade produkter och produktion ger ofta lägre involvering, men 

skapar värde för kunden genom att priset för produkten kan hållas nere.  

 

Vilket styrningssätt företagsledningen tillämpar avgör involveringsgraden hos medarbetarna. 

Eftersom involveringsgraden påverkar värdeskapandet är det viktigt att studera detta utifrån 

företagsledningens samt medarbetarnas perspektiv.    

 

3.4.5 Motivationsteorin 

Frederick Herzberg utvecklade, på 1940-talet, en teori, gällande motivation i arbetslivet. 

Teorin går ut på att skilja mellan arbetssituation och arbetsinnehåll. Trivsel på arbetsplatsen 

avgör i vilken grad en medarbetare känner att behoven på arbetet tillfredsställs.
52

 Herzberg 

delar upp teorin i motivationsfaktorer samt hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna är konkreta 

behov som varje människa vill tillfredsställa. När dessa behov uppfylls tenderar människan att 

vilja ha mer av dem, som till exempel beröm, eller utvecklingsmöjligheter.
 53
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Motivationsfaktorerna är: 

 Prestationer – tillfredsställelse av att till exempel lösa ett problem. 

 Erkännande – att få beröm för väl utfört arbete. 

 Arbetet i sig själv – att till exempel ha varierande arbetsuppgifter. 

 Ansvar – att känna ansvar för sin egen situation på arbetet. 

 Befordran – att till exempel få en högre ställning inom företaget. 

 Växt – möjligheten att utvecklas inom företaget.  

 

Hygienfaktorerna är för medarbetaren, inte motiverande i sig själva. Dessa faktorer måste 

dock finnas där för att förebygga vantrivsel på arbetet. Hygienfaktorerna är också behovs-

faktorer, men på ett lägre plan än motivationsfaktorerna.
54

  

 

Hygienfaktorerna är: 

 Organisationens politik och administration – organisationens personalidé och 

personalpolitik. 

 Ledaren – till exempel om företagsledaren är villig att delegera och agerar rättvist. 

 Arbetsförhållandena – de fysiska arbetsförhållanden, som till exempel ergonomi. 

 Mellanmänskliga förhållanden – förhållandet mellan kollegor och ledning, samt 

kollegor emellan. 

 Ekonomisk ersättning – lön och belöningar. 

 Status – statussymboler. 

 Trygghet i arbetet – till exempel om företaget är stabilt och erbjuder trygga 

anställningsförhållanden. 

 Privatlivet – vid till exempel problem i privatlivet påverkas trivseln på arbetet.
55

 

 

Begreppet trivsel är tvådimensionellt, även om medarbetarna till exempel har bra relationer 

till sina kollegor, bra lön och trevligt kontor, kan motivationen ändå saknas om 

motivationsfaktorerna inte finns på arbetsplatsen. Detta kan göra att medarbetarna inte känner 

sig tillfredsställda.
56

 Motivationsfaktorer leder till att medarbetarna trivs, men leder inte till 
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vantrivsel om de saknas, till skillnad från hygienfaktorerna. Det optimala är om arbetsgivaren 

kan kombinera dessa faktorer, så att hög motivation och hög trivsel skapas inom företaget.
57

  

 

3.4.6  Teorins relevans för studien 

Motivation hos medarbetarna hänger tätt ihop med involveringsteorin. Involvering och 

motivation skapas genom den interna marknadsföringen. Motiverade medarbetare kan öka 

värdet både för kunden och för företaget. Företagsledningen styr motivationsgraden hos 

medarbetarna genom att välja hur mycket eller lite resurser de ska satsa på 

motivationshöjande åtgärder. Det är därför relevant att studera hur företagsledningen ser på 

motivation.  

 

3.4.7  Personalidé och kompetensutvecklingsstrategier 

Personalidén visar hur företaget ser på sina medarbetare och relationen till dem. Den visar hur 

resultat och kompetensutveckling hänger samman och hur företaget ska gå tillväga för att 

skapa bra resultat genom nöjda medarbetare. Medan affärsidén utgår ifrån relationen till 

kunden, utgår personalidén från relationen mellan företagets ledning och dess medarbetare. 

För att ett företag ska kunna utvecklas krävs både en affärsidé och en personalidé, eftersom 

personalidén återspeglar affärsidén. Dessa båda måste bli väl förankrade hos medarbetarna 

och genomsyra hela organisationen.
58

 

 

Personalidén avgör också vilka medarbetare företaget ska anställa och hur organisations-

strukturen och ledningssättet inom företaget ska se ut.
59

 Den ska även visa vad företaget vill 

ha ut av sina medarbetare, men också vad medarbetarna vill få ut av företaget. Personalidén 

visar också hur detta ska uppnås.
60
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Några viktiga karaktäristika för personalidén är; 

 Vem – vilka personer är intressanta att anställa för företaget? 

 Vad – vad ska företaget erbjuda de anställda i fråga om till exempel belöning? 

 Hur – på vilket sätt ska företaget motivera och utveckla sina medarbetare?
61

  

 

Hur personalidén är utformad avgör vilka kompetensutvecklingsstrategier företaget bör 

använda sig av gentemot sina medarbetare. För att ett företag ska kunna utvecklas krävs det 

att medarbetarna utvecklas. För att medarbetare ska kunna utvecklas krävs det att det finns 

tillfälle, vilja och förmåga till att lära, både från medarbetarens och företagets sida. För att 

utveckla kompetensen hos medarbetarna kan företaget göra på olika sätt, till exempel låta 

medarbetarna delta i kurser, eller upplärning av andra medarbetares arbetsuppgifter. 

Kontaktnät kan också vara en väg till ny kunskap. Medarbetare kan lära sig nya saker via 

personer de kommit i kontakt med genom kurser eller via kontakt med expertgrupper. 

Medarbetaren bör stimuleras att använda sina kontakter och nätverk både för sin egen skull, 

men också för företagets.
 62

 

 

Ofta står medarbetaren tillsammans med kunden för den största kompetensen som behövs för 

att företaget ska kunna skapa värde. Tillsammans kan de lära av varandra och utbyta kunskap. 

Produktutvecklingen går dessutom snabbare om båda parter engagerar sig i uppgiften. Det är 

den goda relationen mellan medarbetare och kund som skapar det bästa resultatet för 

företaget. Om medarbetarna växer och utvecklas parallellt med företaget kommer även 

kundrelationerna att utvecklas. Därigenom blir det enklare att finna konkurrensfördelar och 

nya marknader.
63
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3.4.8 Teorins relevans för studien 

Eftersom studien utgår ifrån företagsledningsperspektivet samt medarbetarperspektivet är det 

viktigt att se hur företagets personalidé hänger samman med affärsidén och hur dessa är 

utformade för att på detta sätt ta reda på hur företaget väljer att skapa värde. 

 

Värde genom medarbetarkompetens kan skapas på två sätt. Antingen genom att företags-

ledningen fokuserar på att varje medarbetare ska uppnå hög kompetens inom sitt specifika 

område, det vill säga specialisering, eller genom att satsa på att ge medarbetarna en bredare, 

men mindre djup kompetens, det vill säga göra medarbetarna mer standardiserade.  

 

Teorierna i detta teoriområde hänger tätt samman med varandra genom att de handlar om 

interaktion och intern kommunikation. Då fokus för studien är att skapa värde är intern 

kommunikation och motivation de viktigaste faktorerna inom detta teoriområde. Detta 

därför att kommunikation och motivation är delar i den värdeskapande processen. 
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3.5 Teoriområde 3 - Affärsidé 

 

Teoriområde tre innehåller teorier som kopplar samman teorierna från de tidigare teori-

områdena. I detta teoriområde redogör författarna för vad som styr företagets dominerande 

idéer, samt hur en affärsidé är uppbyggd. Författarna kommer att använda teoribildning för 

varumärkesbyggande (branding), för att beskriva teorin kring affärsidén. Detta eftersom 

författarna ser affärsidén som en symbol för varumärket.   

 

3.5.1 Dominerande idéer 

Alla företag har olika värderingar, normer och traditioner som styr hur företaget ska ledas och 

utvecklas. Dessa idéer kallas dominerande idéer och kan endast påverkas av de personer med 

tillräckligt stor makt och inflytande i företaget. Dessa personer kan till exempel vara 

företagets VD, eller annan högt uppsatt person inom ledningen. Även politiker kan ha stort 

inflytande på företags dominerande idéer. Utifrån dessa idéer kan företagets ledning välja 

vilken organisationsstruktur samt vilket ledningssätt som ska tillämpas inom företaget. 

Idéerna inom företaget kan också ge vägledning om hur ledningen ska motivera sina 

medarbetare, samt hur mål och visioner ska sättas upp.
64

  

 

Ett företags dominerande idéer kan inte ses som en isolerad del av organisationen. Andra 

delar som till exempel maktstrukturen, rutiner, resurser och kommunikationskanaler i 

företaget har också inflytande på vilka idéer som ska dominera.
65

    

 

3.5.2 Affärsidé 

Det krävs en affärsidé för att ett företag ska kunna uppnå en effektiv utbytesprocess. En 

affärsidé visar vilken riktning företaget är på väg emot. Affärsidén bygger på att företaget har 

någon form av överlägsenhet gentemot konkurrenterna på marknaden. Denna överlägsenhet 

kan till exempel gälla kunskap eller teknik. Idén ska vara väl förankrad hos alla medarbetare 

och genomsyra hela organisationsstrukturen.
66
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Varumärkesbyggande innebär att företaget skapar ett starkt varumärke. Genom varumärket 

blir kunderna mer lojala och mindre priskänsliga för företagets produkter eller tjänster.
67

 

Tanken med varumärkesbyggande är att ledningen, medarbetarna och kunderna tillsammans 

ska utforma företagets varumärke. Som tidigare nämndes i inledningen av detta teoriområde 

har författarna i denna studie valt att använda affärsidé som en symbol för varumärket. Om 

ledningen, medarbetarna och kunderna involveras i processen med att ta fram företagets 

affärsidé resulterar det i interaktion mellan parterna, samt att både medarbetarnas och 

kundernas involveringsgrad höjs. Alla parter får en chans att påverka hur företaget ska arbeta 

för att generera värde för de inblandade parterna.
68

 

 

Affärsidén har några grundläggande karaktäristika, som måste finnas med. Exempel på dessa 

är; 

 

 Systemkaraktär, vilket innebär att idén består av olika komponenter som bildar ett 

komplicerat system. Affärsidén visar helheten i detta system.
69

  

 En affärsidé innehåller tre olika nivåer som måste överensstämma med varandra. 

Dessa nivåer är; 
70

 

1. Marknadssegment, det vill säga företagets revir,  

2. Den produkt eller tjänst som företaget erbjuder, samt 

3. Den interna organisationen och företagets ledningssätt.  

 Affärsidén beskriver företagets sätt att verka och tjäna pengar på och den kan inte 

existera förrän den har provats i verkligheten.
71

  

 Varje affärsidé är unik och svår att imitera exakt, även om många liknar varandra. 

Varje affärsidé kräver sitt sätt att styra och leda företaget.
72

 

 Affärsidén måste genomsyras av överensstämmelse och alla delar inom idén måste 

vara samstämmiga, för att tillsammans skapa en helhet.
73
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3.5.3 Teoriernas relevans för studien 

Eftersom perspektivet för denna studie utgår från företagsledningen och medarbetarna är det 

av intresse att studera hur eller om ledningen involverar medarbetarna och kunderna i 

skapandet av affärsidén. Genom att studera företagets affärsidé och hur den är utformad kan 

författarna se hur företagets ledning arbetar med kommunikation, interaktion och skapandet 

av motivation bland medarbetarna. Företagets dominerande idéer och affärsidé visar på 

vilken typ av personalpolitik som råder inom företaget. Eftersom studien ska undersöka 

interna faktorer för långsiktig lönsamhet och överlevnad är det relevant att undersöka om 

företagen har både en personalidé och en affärsidé som hänger samman. Genom de 

dominerande idéerna, en fungerande personalidé, samt en väl formulerad affärsidé kan 

företaget skapa värde genom att tydligt visa medarbetarna vad företaget står för och vad det 

vill uppnå. 

 

Studiens fokus är värdeskapande genom intern marknadsföring och därför är den viktigaste 

faktorn i detta teoriområde överensstämmelse mellan företagets affärs- och personalidé. Om 

företagets affärsidé stämmer överens med hur de i själva verket arbetar när det gäller 

interaktion, kommunikation, involvering och personalidé kommer värde att skapas för både 

företag och kund. 
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3.6  Teorisyntes 

 

 

Val av strategi         Marknadsegenskaper 

 

Kostnads- 

överlägsenhet           Priskonkurrens 

(Värdekedjan) 

 

Värdeskapande           Värdekonkurrens 

(Värdestjärnan) 

 

 

    Långsiktig överlevnad 

Figur 5: Teorisyntes
74 

 

Den teoretiska syntesen visar hur företagsledningen kan använda sig av olika strategival för 

att uppnå värdeskapande genom intern marknadsföring. Värdeskapande inom organisationen 

kommer att smitta av sig till kunden. Ledningen kan antingen välja att pressa priserna eller att 

skapa värde för kunden på annat sätt än genom priset. Beslut inom företaget kan fattas utifrån 

två olika perspektiv; ur ett kortsiktigt transaktionsmarknadsföringssynsätt eller ur ett mer 

långsiktigt relationsmarknadsföringssynsätt. För att kunna välja strategi måste ledningen ta 

hänsyn till vilka egenskaper som råder på marknaden; priskonkurrens eller värdekonkurrens. 

Om marknaden är priskänslig bör bemanningsföretagen arbeta utifrån transaktionsmarknads-

föringssynsättet. Är marknaden däremot mer intresserad av andra värdeskapande faktorer, än 

priset, bör företagen istället tillämpa relationsmarknadsföring. Strategivalet avgör hur 

företaget fungerar och styrs internt i fråga om interaktion, kommunikation, involvering och 

motivation. Det är dock inte bara marknadsegenskaperna som avgör företagets strategival, 

utan även hur företaget vill vara och uppfattas av omvärlden är en viktig del i positioneringen. 

Detta tillsammans med rådande marknadsegenskaper skapar unikhet och värde för företaget. 

                                                 
74

 Författarnas egen modell 

Intern mf          Beslutsprocesser     Extern mf 
Interaktion 

Kommunikation 

Involvering 

Motivation 

Överensstämmelse     (affärsidé) 

        /personalidé 
 

 

     Ledning 

       Kund   Medarbetare 



Kandidatuppsats i Företagsekonomi   

Värdeskapande inom bemanningsbranschen 

 

 

 41  

I syntesen står affärsidé och personalidé i mitten, eftersom dessa idéer påverkar den interna - 

och den externa marknadsföringen. Fokus för den här studien är den interna marknads-

föringen och författarna berör därför inte den externa marknadsföringen. Affärsidén står inom 

parentes, därför att studien fokuserar på företagsledningens och medarbetarnas perspektiv (det 

senare är uppbyggt genom en teoretisk modell) och studerar interaktionen dem emellan. För 

att medarbetarna ska kunna involveras och motiveras i företagets verksamhet, krävs en 

personalidé som överensstämmer med - och förstärker företagets affärsidé. Eftersom 

bemanningsföretagen är tjänsteföretag och deras strategiska resurs är medarbetarna är det en 

förutsättning att det råder samklang mellan idéerna för att företaget ska kunna leverera och nå 

de uppsatta målen. Syntesen visar att personalidén är i fokus oavsett strategival, vilket 

påverkar företagets långsiktiga lönsamhet och överlevnad. 

 

Författarna anser att målstyrning lämpar sig bättre för de större bemanningsföretagen 

eftersom deras storlek gör det svårt att involvera medarbetare på alla nivåer i besluts-

processerna. De mindre bemanningsföretagen bör använda processtyrning i större 

utsträckning eftersom de har möjlighet att involvera medarbetarna i olika beslutsprocesser 

tack vare sin småskalighet och bör därför tillämpa värdestjärnan som strategi. Det gör att 

relationsmarknadsföring bör lämpa sig bättre för de mindre bemanningsföretagen, medan 

transaktionsmarknadsföring bör lämpa sig bättre för de större företagen. 

 

I de större bemanningsföretagen är det svårare att interagera de olika avdelningarna eftersom 

organisationerna ofta är hierarkiskt styrda. De mindre bemanningsföretagen som ofta har en 

betydligt plattare organisation än de större företagen bör ha lättare att skapa interaktion 

mellan medarbetare och ledning. Interaktionen påverkar hur kommunikationen inom företaget 

ser ut. 

 

Om företaget väljer priskonkurrens som strategival kommer den interna kommunikationen 

att ske genom envägskommunikation. Att företaget når de uppsatta målen för lönsamhet är då 

det centrala och mindre fokus läggs på att involvera medarbetarna i beslutsprocesserna inom 

företaget. På detta sätt bör värde skapas genom att företagets ledning strävar efter att nå 

uppsatta mål och nå god lönsamhet. Om företaget istället väljer att konkurrera med värde i 

fokus bör de tillämpa tvåvägskommunikation och ha en öppen dialog mellan ledning och 

medarbetare. Värde bör skapas genom en personalpolitik där medarbetarna känner sig 
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delaktiga i företagets verksamhet. Om företagsledningen låter medarbetarna vara med i 

beslutsfattandet och tillämpar tvåvägskommunikation bör medarbetarna känna sig delaktiga, 

vilket höjer involveringsgraden och motivationsgraden.  

 

Interaktionen och kommunikationen är avgörande faktorer för medarbetarens involverings-

grad och motivation. Ju bättre intern kommunikation desto högre involvering och motivation 

hos medarbetarna. De mindre bemanningsföretagen bör arbeta med att höja involverings-

graden hos medarbetarna genom att satsa på motivationshöjande åtgärder i form av till 

exempel kompetensutveckling. En motiverad medarbetare arbetar med större glädje och 

kommer att dela med sig en positiv bild av företaget, till kunden.  
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3.7 Teoretisk referensram 

 

Då syftet med undersökningen är att analysera och utvärdera värdeskapande processer för 

bemanningsföretag har författarna utifrån studiens perspektivval tagit fram faktorer ur 

teorierna, som ska undersökas. Författarna har gjort om dessa faktorer till oberoende variabler 

för att göra dem mätbara och senare kunna mäta dem vid intervjuerna.  

 

Målvariabeln, det vill säga det studien ska uppnå är således hur de interna förutsättningarna 

ser ut för att värdeskapande processer ska kunna byggas upp. För att nå fram till mål-

variabeln kommer studien undersöka interaktion, kommunikation, involvering, motivation, 

samt överensstämmelse inom mindre och större bemanningsföretag, genom en intervju med 

en representant ur respektive företags ledning.  

 

Författarna kommer att mäta interaktion genom att undersöka om ledningen låter med-

arbetarna medverka eller inte i beslutsprocesser. Denna faktor mäts genom värdestjärnan 

och värdekedjan. 

 

Kommunikation mäts genom att studera om företagets ledning kommunicerar med sina 

medarbetare genom tvåvägskommunikation eller genom envägskommunikation.  

 

Involvering kommer att mätas genom att ta reda på om företagen tillämpar process- eller 

målstyrning.  

 

Motivation mäts genom att ta reda på hur ledningen arbetar med att motivera sina 

medarbetare. Variabeln som kommer att mätas är om företaget satsar på motivations-

höjande åtgärder eller om företaget ej satsar på motivationshöjande åtgärder.  

 

Överensstämmelse, kommer att mätas genom att studera om företagets affärsidé och 

personalidé överensstämmer eller inte överensstämmer med varandra.  
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4 Företagspresentation 

 

 

I detta avsnitt kommer författarna att presentera en bild av hur bemanningsbranschen ser ut 

idag. Därefter följer en kort presentation av de fem bemanningsföretag som ingår i 

undersökningen. 

 

 

4.1 Bemanningsbranschen idag 

 

Idag domineras bemanningsbranschen av Manpower, Adecco och Proffice.
75

 2004 sysselsatte 

branschen ca 31.500 årsanställda i Sverige, vilket motsvarar 0,87% av den totala 

arbetsmarknaden, inkluderas även timanställda uppgick siffran till 105.000 personer.
76

 Det 

finns ca 500 bemanningsföretag, som har fler än 10 anställda, på den svenska marknaden. 

86% av dessa företag har upp till 50 anställda och endast 2% av företagen har fler än 250 

anställda. 2004 uppgick branschens totala omsättning till ca 9 miljarder SEK.
77

  

 

Den svenska bemanningsbranschens branschorganisation, SPUR (Svenska Personal-

uthyrnings och Rekryteringsförbundet) ingår sedan 2004 i Almega och heter idag 

Bemanningsföretagen. Organisationen arbetar med bransch- och arbetsgivarfrågor.
78

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Topp_25_helåret_2006_B.PDF 

071109 kl 12.29 
76

 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=729560 071109 kl 12.33 
77

 http://www.kontorsfixarna.se/lb06/asp/temp2.asp?fget=02&ID=14&UID=04 071109 kl 12.35 
78

 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076 070911, kl 13,06 

http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/�vrig_handling/Topp_25_hel�ret_2006_B.PDF
http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=729560
http://www.kontorsfixarna.se/lb06/asp/temp2.asp?fget=02&ID=14&UID=04
http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076
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4.2 Kort presentation av företagen 

 

De fem olika företag som intervjuats i denna studie är Manpower, Adecco, Proffice, SJR och 

Amendo Bemanning. 

 

4.2.1 Manpower  

Manpower hade under 2006 ca 11200 anställda i Sverige, varav 800 av dessa är interna 

medarbetare, och omsättningen uppgick 2006 till ca 5,4 miljarder SEK.
79

 Manpower finns på 

ett 50-tal orter i Sverige och är verksamma inom allt från ekonomi till lager/industri och 

sjukvård.
80

 Manpower är en internationell kedja som grundades i USA i slutet av 1940-talet.
81

 

Idag finns företaget i 74 länder runt om i världen och är i särklass det största bemannings-

företaget i Sverige.
82

  Manpower har inte längre någon affärsidé, utan istället en vision som 

lyder: ”vi ska förnya arbetslivet och vara det ledande tjänsteföretaget i Norden.”
83

 

 

4.2.2 Adecco 

Adecco bildades 1996 efter att två ledande bemanningsföretag (Adia i Schweiz och Ecco i 

Frankrike) slogs ihop. Idag är Adeccos huvudkontor beläget i Schweiz och är världens största 

bemanningsföretag
84

  

 

Adecco hade under 2006 ca 4500 anställda i Sverige, varav 490 interna medarbetare. 

Omsättningen uppgick till ca 1,8 miljarder SEK, vilket är en ökning med drygt 23,5% jämfört 

med föregående år.
85

 Adecco har ca 60 kontor utspridda över hela Sverige, men är ett 

multinationellt företag med kontor i ca 70 länder runt om i världen. Adecco har, precis som 

Manpower, verksamhet inom ett flertal områden såsom lager/industri, ekonomi, IT, samt 

sjukvård.
86

  

                                                 
79

 Joakim Mörnefelt, marknadschef Manpower 
80

 http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?Ref=SWEDEN_NORDIC&NodeID=21721 071109 kl 11.13 
81

 http://www.manpower.com/about/history.cfm?decade=2000 071114 kl 9,38 
82

 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Topp_25_helåret_2006_B.PDF 

071109 kl 11.45 
83

 http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeID=14232&ref=SWEDEN_NORDIC 071221 kl 08,56 
84

 http://www.adecco.com/Channels/adeccoNewVI/aboutadecco/overview/overview1.asp 071114 kl 09.32 
85

 http://www.ad.se.proxybib.miun.se/index.php?serv=foretagsfakta 070911 kl 11.18 
86

 http://www.adecco.se/pages/template01.aspx?PID=47 071109 kl 11.41 

http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?Ref=SWEDEN_NORDIC&NodeID=21721
http://www.manpower.com/about/history.cfm?decade=2000
http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/�vrig_handling/Topp_25_hel�ret_2006_B.PDF
http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeID=14232&ref=SWEDEN_NORDIC
http://www.adecco.com/Channels/adeccoNewVI/aboutadecco/overview/overview1.asp
http://www.ad.se.proxybib.miun.se/index.php?serv=foretagsfakta
http://www.adecco.se/pages/template01.aspx?PID=47
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Adeccos affärsidé lyder: "Adecco är en global HR-partner som skapar mervärde åt kunder 

och medarbetare genom att sätta individens utveckling och kundens behov i fokus.”
87

  

 

4.2.3 Proffice  

Proffice hade under 2006 ca 2300 anställda i Sverige och en omsättning på 1,1 miljarder SEK, 

vilket innebär en ökning med knappt 28% jämfört med året innan.
88

 Proffice verkar inom hela 

Norden och har ett 100-tal kontor utspridda i de nordiska länderna. Företaget har ett stort antal 

affärsområden och dessa är bland annat; ekonomi, vård, IT, industri, kontor, flygpersonal, 

media, life science (Biotech) och teknik (ingenjörer). 

 

Proffice har sitt ursprung i Snabbstenografen som bildades på 1960-talet och är därmed ett av 

de första bemanningsföretagen i Sverige. 
89

 

 

Proffice affärsidé lyder: ”Med stort kunnande och engagemang levererar vi effektiva 

bemanningslösningar för företag och organisationer i Norden. Vi erbjuder också människor 

den enklaste vägen till nytt arbete.”
90

 

 

4.2.4 SJR 

Enligt årsredovisningen för 2006 hade SJR 102 anställda under 2006. Omsättningen var 

knappt 72 miljoner SEK, vilket är en ökning med ca 58,5% jämfört med 2005.
91

 SJR är 

verksamma inom områdena ekonomi, bank och finans och har totalt tre kontor i Sverige. 

Dessa är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. SJR grundades 1993 av Per Ogunro, 

som är företagets VD än idag.
92

 

 

”SJRs affärsidé är att arbeta nära uppdragsgivarna för att genom långsiktigt samarbete, 

personlig service och hög kvalité i de levererade tjänsterna uppnå maximal kundnytta.” 
93
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 http://www.adecco.se/pages/template01.aspx?PID=47 071221 kl 09,02 
88

 http://www.ad.se/index.php?serv=foretagsfakta 071109 kl 11.50 
89

 http://www.proffice.se/ 071109 kl 11.56 
90

 Ibid. 071221 kl 09,01 
91
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92

 http://www.sjr.se/ 071109 kl 11.00 
93

 Ibid. 071211 kl 09,50 
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4.2.5 Amendo Bemanning 

Amendo Bemanning grundades 2001, bland andra av företagets VD, Susanne Bagger. Enligt 

Amendo Bemannings årsredovisning för 2006 bestod företaget av 62 medarbetare varav 10 

interna medarbetare. Omsättningen för företaget uppgick 2006 till knappt 35 miljoner SEK, 

vilket är en minskning med ca 1 % jämfört med 2005.
 94

 Amendo Bemanning verkar främst 

inom arbetsområdena bank/finans, samt försäkring.
95

 

 

                                                 
94

 https://amendo-edit.roxen.com/Årsredovisningar%20externt/Årsredovisning%202006 071109 kl 10.33 
95

 http://www.amendo.se/om_amendo/ 071109 kl 10,49 

https://amendo-edit.roxen.com/�rsredovisningar%20externt/�rsredovisning%202006
http://www.amendo.se/om_amendo/
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5 Empiri 

 

 

I följande avsnitt presenterar författarna en sammanställning av intervjuerna med respektive 

bemanningsföretag. De svar som går att koppla samman med faktorerna i teoriavsnittet är 

markerade med kursiv stil. 

 

 

5.1  Manpower 

 

Respondent: Joakim Mörnefelt, kommunikationsdirektör 

 

Interaktion 

Företagets organisation är förhållandevis platt med tanke på företagets storlek. Högst ansvarig 

är VD, därefter kommer den operativa chefsnivån, regionchefsnivån, följt av kontorschefs-

nivån och slutligen konsultchefsnivån. Säljavdelningen och rekryteringsavdelningen arbetar 

separat.  

 

 

Kommunikation 

Den interna kommunikationen sker främst genom personliga möten mellan chef och med-

arbetare. Andra kommunikationskanaler som företaget använder sig av är intranätet och 

personaltidningen som når ut till alla medarbetare, även till konsulter. Årligen hålls möte för 

alla interna medarbetare där företagets kultur och värderingar står i fokus. De interna 

medarbetarna får mer specifik information om företaget än vad konsulterna får. 

 

Företagets storlek kan ibland göra det svårt att kommunicera. Studentmarknaden är ett sådant 

exempel, där Manpower inte var tillräckligt snabba och tydliga i kommunikationen vilket 

ledde till att konkurrenterna hann före. Samtidigt är Manpowers främsta konkurrensfördel 

storleken och att de kan erbjuda ett brett och djupt utbud av tjänster. Genom företagets storlek 

attraheras både kundföretag och medarbetare. Enligt regelbundna mätningar är Manpowers 

varumärke starkare än konkurrenternas.  
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Det största hotet för Manpower är om de lutar sig tillbaka och är nöjda med vad de har 

åstadkommit, så kallad ”fat and happy” eller ”satisfactory underperformance”. Det är mycket 

farligt att hamna i denna tröghet eftersom företaget då inte ser vad som händer runtomkring.  

 

Manpower har en öppen och gratis jobbsajt där alla företag kan lägga ut sina vakanta tjänster. 

Det är den största, svenska jobbsajten på Internet, näst efter Arbetsförmedlingens hemsida. 

Ingen av företagets konkurrenter erbjuder något liknande. På Manpowers hemsida finns det 

därför alltid många jobb som attraherar både kunder och nya medarbetare till företaget. 

Genom att företaget publicerar platsannonserar hittar många arbetsgivare kandidater via 

Manpower utan att företaget har varit inblandat i rekryteringsprocessen. Utan att ha behövt 

göra något har varumärket Manpower på så sätt uppmärksammats i en rekryteringsprocess. 

 

 

Involvering 

Ledningen väljer oftast att delegera beslut till kontorsnivå. Detta för att inte riskera att fastna i 

någon sorts tröghet där besluten stannar i ledningen. Företaget vill istället att besluts-

processerna ska vara snabba och effektiva. 

 

En styrka som Manpower besitter är att medarbetarna inom företaget är duktiga på att möta 

kundernas kravspecifikationer. Storleken på företaget och bredden på erbjudandena gör att 

Manpower kan matcha kundbehovet. Kundens behov styr helt och hållet. Relationen och 

mötet mellan medarbetare och kund är viktigare än priset. 

 

 

Motivation 

Manpower arbetar med att få varje medarbetare till att stärka företaget. Det är viktigt att 

medarbetarna tycker att arbetet är roligt eftersom deras inställning till arbetet påverkar mötet 

med kunden. Konsulterna är företagets ambassadörer utåt. Medarbetarna erbjuds att ta del av 

kurser genom ett webbaserat utbildningssystem. Företaget erbjuder även ett bonussystem till 

de medarbetare som kan tipsa företaget om en god affär. Genom att konsulter får möjligheten 

att ofta byta uppdrag är det i sig en utvecklingsmöjlighet. Manpower arbetar inte utifrån en 

tryckt personalidé utan förmedlar ett antal viktiga egenskaper till medarbetarna. 
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Överensstämmelse 

Manpower tror inte att deras konsulter känner till hur företagets affärsidé lyder, dock tror 

företaget att deras interna medarbetare gör det. Medarbetarna presenteras för Manpowers 

värderingar vid nyanställning dock inte för själva affärsidén.  
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5.2 Adecco 

 

Respondent: Robert Jonsson, försäljnings- och marknadsdirektör 

 

Interaktion 

Kontorscheferna på varje kontor rapporterar till sin regionchef, eller verksamhetschef, som i 

sin tur rapporterar till VD. Tidigare var hela koncernen (även internationellt sett) geografiskt 

uppdelad, men idag är koncernen en matrisorganisation, där varje affärsområde istället blivit 

varsin enhet. Det har gått från ett centralt till ett mer lokalt sätt att arbeta. Denna omorgan-

isering har pågått sedan 2005 och det har varit en mycket turbulent period för Adecco. 

Företaget går mot att försöka arbeta mer med försäljning och uthyrning av tjänstemän, där 

marginalerna är större än vid uppdrag med lägre kvalificeringsgrad. 

 

Den största konkurrensfördelen är företagets strategiska val som är en tydlig specialisering av 

konsulter. Adecco har många lokala kontor för att arbeta närmare kunderna, men också för 

att konsulterna ska känna sig viktiga och inte bara som en i mängden. Detta skapar personliga 

relationer. 

 

 

Kommunikation 

Kommunikationen till medarbetarna sker bland annat via intranätet. Konsultcheferna 

kontaktar sina konsulter två till tre gånger i månaden via telefon och lunchmöten. Flera 

gånger per år anordnas olika aktiviteter för konsulterna. Företaget har en kommunikations-

plan, som bland annat innebär att företaget ska bli bättre på att kommunicera med konsulterna 

genom till exempel informationsträffar. Även internt sker personliga möten regelbundet. E-

mail används flitigt inom företaget och internt undersöks hur mailkulturen kan struktureras, 

eftersom den idag används i allt för stor utsträckning och ibland på fel sätt. 

 

Företaget ”anpassar sig för mycket” efter kundernas behov och försöker alltid att ge kunden 

det den vill ha, men ibland är det omöjligt att tillgodose alla behov. Ambitionen är därför att 

gå mot att bli något mer standardiserade och bli bättre på att utnyttja sina befintliga resurser. 

Det kan ibland hända att en kund kommer med en kravspecifikation och företaget har ingen 
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konsult som är 100% rätt. I det läget måste de bli bättre på att se om det finns lediga konsulter 

som kanske passar till 70% utifrån kundens ”must have”-krav. Det innebär att även kund-

företagen ibland måste anpassa sig och sänka sina krav. Adecco behöver bli bättre på att hitta 

kandidater som har en bredare bakgrund kompetensmässigt, som därigenom blir enklare att 

placera ut på uppdrag. 

 

 

Involvering 

Konsulterna är inte involverade i företagets beslutsprocesser, eftersom det skulle innebära en 

alldeles för stor apparat, med tanke på företagets storlek. Konsultcheferna fattar alla de 

dagliga beslut som rör konsulterna. Företaget strävar efter att vara decentraliserat och 

ambitionen är att besluten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Företaget är målstyrt 

och får en budget från koncernledningen som ska fördelas ut över verksamhetsområdena i de 

olika regionerna. Kontorscheferna har endast marginell möjlighet att påverka siffrorna i 

budgeten. Exempel på mål som sätts från högre ort kan vara att alla interna medarbetare måste 

genomföra minst fem kundbesök i veckan, vilket är minikravet. Målet kan sedan vara att en 

säljare ska genomföra 15 kundbesök och en kontorschef åtta besök i veckan. 

 

Vid den stora omorganiseringen, som fortfarande pågår, var/är de interna medarbetarna 

involverade och fick/får bidra med sina synpunkter för att resultatet ska bli ännu bättre. 

 

 

Motivation 

Ledningen anser att företagets personalpolitik värnar om - och utvecklar medarbetarna, som 

får mycket utbildning. Företaget kan dock bli bättre på kompetensutveckling för konsulterna 

och erbjuda ett vassare kursutbud. Alla medarbetare får ett friskvårdsbidrag och alla med-

arbetare som till exempel vill springa Lidingöloppet får startavgiften betald. Företagets slogan 

”better work better life” är en del av personalidén, som handlar om att alla medarbetare ska 

utvecklas både arbetsmässigt, och på det personaliga planet. Konsulterna ska känna att de får 

arbeta utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. ”Better work, better life” innebär att 

företaget vill vara ett mjukare företag än konkurrenterna. 
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Överensstämmelse 

Marknadsavdelningen var starkt delaktig när den nya affärsidén arbetades fram för ett år 

sedan. En referensgrupp, som utgjordes av ett tvärsnitt av företaget fick ge sina synpunkter på 

affärsidén och säga vad som var bra och vad som var dåligt med den. 

 

Troligen känner inte att alla medarbetare till företagets affärsidé, men innebörden av den 

känner nog de flesta interna medarbetarna till, dock inte konsulterna. Företaget vill uppfattas 

som en HR-partner till sina kunder och inte bara som ett bemanningsföretag. Företaget arbetar 

med att koppla ihop företagets affärsidé med personalidén. 
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5.3 Proffice 

 

Respondent: Thomas Magnuson, marknadschef 

 

Interaktion 

Proffice strategi är att vara specialister på bemanning. Sedan företaget omorganiserades 

arbetar det utifrån tre rör och är specialister inom de tre områdena. Dessa tre rör eller 

verksamhetsområden är; uthyrning, rekrytering och karriär/utveckling (outplacement). 

 

Proffice arbetar utifrån en pyramid där insikt om marknaden och kunderna utgör grunden. 

Ovanför grunden i pyramiden kommer rationella värden. I dessa värden ligger till exempel 

kompetensgaranti och att företaget är tillgängligt 24 timmar om dygnet, året runt (främst emot 

industrin). Ett steg högre upp i pyramiden kommer emotionella värden, som beskriver vad 

företaget står för; service, innovation och engagemang. Toppen av pyramiden är ”brand 

essence” och löftet om att leverera specialister som är proaktiva och engagerade. Det handlar 

om att förstå kunderna och deras behov och för att göra det måste medarbetarna ut och träffa 

kunderna mycket och ofta. 

 

Företaget arbetar utifrån en kunddriven utveckling, men kan dock inte hjälpa till med alla 

typer av konsulter. Vissa yrken kanske är på väg att fasas ut, till exempel sekreterare och då 

slutar företaget att tillhandahålla just sekreterare och istället kanske konsulter med någon form 

av miljökompetens efterfrågas mer, vilket göra att företaget istället måste anpassa sig efter 

situationen. Ibland måste Proffice sålla bort affärer för att det inte är möjligt att hitta en 

konsult med rätt kompetens. Företaget strävar efter att kunna komma med ett så dynamiskt 

erbjudande som möjligt. 

 

 

Kommunikation 

Proffice kommunicerar med medarbetarna, bland annat genom intranätet till de interna 

medarbetarna och genom extranätet till konsulterna. Flera gånger per år träffar konsult-

cheferna sina konsulter för till exempel lönesamtal eller utvecklingssamtal. När en konsult 

anställs får den en introduktionsdag där det informeras om företagets värderingar. 
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Företaget ger ut en tidning fem gånger per år, som heter Dagens Möjligheter. Det är en 

tidning som handlar om allt möjligt utifrån ett arbetsperspektiv, till exempel trender på 

arbetsmarknaden, balans i livet och att hålla sig i form.  

 

Proffice skiljer sig från de andra stora bemanningsföretagen genom att Proffice är ett nordiskt 

företag. Styrelsen är svensk och koncernledningen finns nära och därför kan beslut fattas 

snabbare och enklare. På grund av småskaligheten kan ibland många delar av organisationen, 

inklusive ledningen i vissa fall bli delaktiga i en specifik affär. Det ger naturligtvis tyngd 

bakom affären i jämförelse med om ”bara” en säljare gör upp en stor affär.  

 

Kulturen inom företaget kan vara en konkurrensfördel eftersom en svensk företagskultur råder 

inom företaget, till skillnad mot till exempel Adecco och Manpower. Proffice skulle till 

exempel aldrig lägga ner sin hemmamarknad, medan Manpowers och Adeccos Sverige-

marknad bara är en liten del av den globala verksamheten. Proffice har en human kultur, som 

bland annat innebär att företaget inte lovar något det inte kan hålla. Detta kan göra att 

företaget förlorar affärer kortsiktigt, men det inger istället förtroende på lång sikt. Proffice 

”säljer” inte, utan ”inleder samarbete”. Växande samarbete och långsiktiga relationer är 

mycket viktigt för företaget. 

 

 

Involvering 

Beroende på vilken typ av beslut som ska fattas är olika delar av organisationen involverade. 

Det fungerar inte att alla kan få säga sitt eftersom organisationen är så stor. 

 

Proffice arbetar utifrån en modell, som de kallar Z-modellen, vilken figuren nedan visar. 

Modellen går ut på att få med sig hela organisationen vid till exempel strukturförändringar. 

På den övre linjen arbetar en projektgrupp med till exempel en omorganisering. De genomgår 

olika steg och till slut kommer de fram till datumet då det är dags att lansera denna omorgan-

isering för resten av organisationen. Om de då följer pilen och implementerar förändringen 

direkt till resten av organisationen kommer förvirring att uppstå och missförstånd kan lätt ske. 

Om projektgruppen istället tar ner hela projektet till nivån där de som berörs av förändringen 

återfinns och låter dem ta del av hur det är tänkt och förklarar varje steg som lett fram till 

beslut, så kommer det att gå mycket lättare att få organisationen med på noterna. 
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Figur 6: Z-modellen
96

 

 

Proffice håller just nu på med en sådan typ av omorganisering där ett nytt tänk ska imple-

menteras. De påbörjade denna förändring redan i september 2006 och företaget har sedan dess 

hållit ett antal kick-offer för att få med sig hela organisationen på denna stora förändring. Den 

första kick-offen gick ut på att visa organisationen åt vilket håll företagets ledning vill att 

organisationen ska arbeta och även att visa på vilken strategi företaget har. Den pekade ut en 

klar riktning. Nästa kick-off implementerade den nya organisationsstrukturen. Snart ska den 

sista kick-offen äga rum, då det är dags för hela organisationen att börja jobba efter det nya 

tänket. 

 

 

Motivation 

De interna medarbetarna har en rörlig lönedel och ju bättre medarbetaren presterar desto 

högre blir lönen. Konsulterna kan välja om de vill ha helt fast lön eller en del rörligt.  

 

Företaget erbjuder konsulterna och de interna medarbetarna kompetensutveckling i form av 

kurser. Genom utvecklingssamtal framkommer vilket behov som finns av utveckling. Det 

finns inget generellt program för varje medarbetare, utan det är individanpassat. 

 

Företagets personalidé går ut på att attrahera de bästa medarbetarna. Strategin går ut på att 

de vill vara först med den bästa produkten och att bli marknadsledande. Marknadschefen på 

Proffice menar att företaget arbetar mot att bli mer differentierat, medan till exempel SJR 

satsar mer på fokusering och Manpower och Adecco på kostnadsöverlägsenhet. 
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Överensstämmelse 

De flesta medarbetarna känner troligen till andemeningen i affärsidén, men inte exakt hur den 

lyder. Istället känner de flesta interna medarbetarna till företagets vision som innebär att bli 

det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden.  

 

Affärsidén är framtagen av den nordiska ledningsgruppen tillsammans med ett konsultföretag. 

Tillsammans har dessa gjort djupintervjuer med ett antal medarbetare (20-25 stycken) inom 

organisationen för att få fram en känsla av vad medarbetarna tycker är viktigt. Utifrån 

intervjusvaren har de därefter dragit slutsatser och utformat en affärsidé. Nu står såväl 

styrelse, ledningen, medarbetare och konsulter för samma sak och det ger en stabil och säker 

grund att stå på. 

                                                                                                                                                         
96

 Egen bearbetning av Thomas Magnusons Z-modell 
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5.4 SJR 

 

Respondent: Hendrik Dahlgren, strategiskt ansvarig för konsultverksamheten  

 

Interaktion 

Organisationen är uppbyggd av fem olika rör. Ett rör för konsultverksamheten, ett för 

rekryteringsverksamheten, ett för säljteamet, ett för Student Workers (som är ett dotterbolag 

till SJR), samt ett rör för den övergripande administrationen.  

 

I och med att företaget har expanderat och idag finns både i Stockholm, Malmö och från 

årsskiftet även i Göteborg, har organisationen förändrats. Vissa funktioner, såsom admin-

istration och försäljning sköts från huvudkontoret i Stockholm. Övriga funktioner sköts lokalt. 

Idag ska företaget styras mer enhetligt och vara början till en koncern. 

 

För SJR är konkurrensen nyttig eftersom den tvingar dem till att bli vassare och ännu bättre på 

det de gör. SJR ser inte en konsult som blivit köpt av kundföretaget som en förlust eftersom 

konsulten ofta i sin tur blir kund hos SJR genom att hyra in konsulter till sin nya arbetsplats. 

 

 

Kommunikation 

Den interna kommunikationen har förändrats mycket över tiden. Från början var det bara två 

personer i företaget, som kommunicerade direkt med varandra. Företaget har successivt vuxit 

och under de senaste två åren har det hänt mycket organisatoriskt. SJR är idag mycket 

processorienterat med tre huvudprocesser; hitta/sök, bemanning och konsultvård.  

 

Kommunikationen mellan konsultchef och konsult sker via telefon- och mailkontakt, samt 

genom personliga möten. Det är en mycket hög personalomsättning inom företaget, vilket det 

är generellt sett inom hela branschen och därför sker sällan årliga utvecklingssamtal, utan 

snarare avstämningssamtal löpande. Konsulterna får information om aktuella händelser inom 

företaget via konsulthemsidan som veckovis redovisar nyheter. Fyra gånger per år hålls 

trivselsammankomster och informationsmöten för alla medarbetare. 
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SJR måste anpassa sig efter kundens behov men gör det bara till en viss gräns och inte in 

absurdum. Ibland lönar det sig att säga nej till en kundaffär för att inte riskera att ta sig an ett 

uppdrag som de sedan inte kan tillsätta rätt person för. SJR vill inte arbeta med ramavtal där 

priset är en avgörande faktor, eftersom de inte vill satsa på volymaffärer med låg marginal. 

Företaget vill istället leverera kvalitet i varje affär. SJR ser sig själva som en specialiserad 

butik och inte som ett varuhus. 

 

 

Involvering 

Företaget har en förhållandevis platt organisation, men som är både målstyrd och 

processorienterad. De interna medarbetarna är involverade vid beslutsprocesserna, men 

däremot inte konsulterna. Det sätts till exempel upp individuella mål för varje konsultchef, 

som följs upp månatligen. Det diskuteras hur varje medarbetare ska kunna prestera ännu 

bättre under nästa månad. Resultatet rapporteras vidare till VD, som i sin tur rapporterar till 

styrelsen, som rapporterar till börsen.  

 

 

Motivation 

På grund av hög personalomsättning finns det ingen generell kompetensutvecklingsplan för 

konsulterna. Möjlighet till utveckling genom till exempel gå olika kurser finns dock om en 

konsult uttrycker intresse för det. 

 

Företagets personalidé är nyligen nerskriven. Den förklarar hur konsulterna ska tänka, känna 

och göra när de är ute på uppdrag hos kund. Den bygger på företagets kärnvärden: 

engagemang, professionalitet och att våga anta utmaningen som varje uppdrag innebär. 

Personalidén handlar mindre om lojalitet och trygghet eftersom det inte är lika väsentligt i en 

bransch med hög personalomsättning.  

 

Den största motivationshöjande faktorn är konsultuppdragen i sig, som ofta är kvalificerade 

och spännande. Många av kundföretagen har samarbetat med SJR under flera år, vilket har 

lett till att SJR lärt känna sina kunder och deras personalidé. På så sätt kan SJR säkerställa att 

konsulterna har det bra på sina uppdrag såväl socialt som arbetsmässigt och känner att 

uppdraget är stimulerande. 
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SJR är mycket selektiva vid rekrytering av nya konsulter och har en klar strategi när det gäller 

vilka personer som ska anställas. Anställningspolicyn säger bland annat att kandidaten ska ha 

minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom branschen eftersom SJR är en specialiserad, 

högkvalitativ nischaktör. 

 

Av de nischade bemanningsföretagen i branschen har SJR funnits längst. De interna 

medarbetarna på SJR tenderar att stanna länge och företaget har den längsta samlade 

erfarenheten i branschen, på den svenska marknaden. Företaget har valt en smal nisch som 

gör att de med sin branscherfarenhet har god kännedom om sitt verksamhetsområde. SJR 

arbetar med högkvalitativa och långa rekryteringsprocesser vilket är en fördel gentemot de 

företag som inte har så lång erfarenhet inom rekrytering och bemanning. Resultatet av detta 

blir att både kundföretagen och potentiella medarbetare ser SJR som ett företag som sätter 

kvalitet främst.  

 

 

Överensstämmelse 

Till en början var affärsidén utformad av grundarna men har sedan förändrats över tiden. 

Ledningen har bollat idéer och tankar med konsultchefer och andra medarbetare och på så sätt 

har idéer växt fram som har presenterats för ledningen. Själva affärsidén har bestämts i 

styrelsen men med input från de interna medarbetarna. SJR tror att de flesta i företaget, såväl 

interna medarbetare som konsulter, känner till företagets affärsidé. 
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5.5 Amendo Bemanning 

 

Respondent: Susanne Bagger, VD  

 

Interaktion 

Företagets organisation består av VD, ledningsgrupp med totalt fyra personer, samt 

konsultchefer. Alla medarbetare förutom VD är konsultchefer och befinner sig på ungefär 

samma nivå i organisationen. Det finns inga gruppchefer, vilket gör att organisationens 

utformning är platt. När företaget grundades arbetade även VD operativt som konsultchef, 

men i takt med att företaget vuxit har VD övergått till att ha det övergripande ansvaret på 

heltid. Organisationsstrukturen har annars sett ungefär likadan ut sedan företaget bildades. 

 

 

Kommunikation  

Den interna kommunikationen sker bland annat genom att alla interna medarbetare träffas på 

veckomöten för att diskutera operativa frågor. Strategiska frågor diskuteras en gång i 

månaden  

 

Företaget har kontinuerligt konsultträffar, då konsulterna bjuds in till informationsmöten och 

trivselaktiviteter. Två gånger per år träffas alla medarbetare, såväl interna som konsulter, för 

att ta del av viktig information gällande exempelvis företagets resultat. Däremellan kan kon-

sulterna ta del av företags information via konsultwebben. På grund av den höga personal-

omsättningen som råder över lag bland konsulter, är konsulterna ofta inte lika intresserade av 

att följa företagets utveckling som en intern medarbetare är. 

 

Företaget måste ofta anpassa sig efter kundens behov, eftersom företaget verkar inom en 

servicebransch. Även företagets kunder måste anpassa sig då de ibland ställer krav på 

konsulternas bakgrund, som företaget inte kan leva upp till.   

 

Den största konkurrensfördelen är att företaget är litet, flexibelt och specialiserat. Företaget är 

en nischaktör och strävar inte efter att bli en av de större aktörerna i branschen. Istället 

fokuserar Amendo Bemanning på personliga relationer till konsult och kund. Genom att 
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bygga relationer lär företaget känna sina konsulter och vet exakt vilken konsult som passar till 

vilket uppdrag. Genom att lära känna kundföretagen får de reda på vilken typ av konsulter 

olika kundföretag efterfrågar, vilket gör att de enklare kan matcha kundens efterfrågan.  

 

 

Involvering 

Ofta bollas frågor med de interna medarbetarna innan beslut fattas. De operativa besluten 

fattas oftast av VD, men med input från medarbetarna. Strategiska beslut, som till exempel 

lönepolicy, fattas vanligtvis av styrelsen. Även konsulterna kan ibland ge företaget värdefull 

input i frågor gällande exempelvis förbättringsåtgärder för medarbetarna på företaget.  

 

Ett hot för företaget kan vara när kundföretagen köper loss konsulter, vilket resulterar i att 

Amendo Bemanning förlorar sin medarbetare.  

 

 

Motivation 

Företaget har en utformad personalpolicy som påverkar företagets styrningssätt, men som 

först på senare tid har kommit på pränt. En ny medarbetare får en grundläggande genomgång 

av företagets värderingar, verksamhetsplanering, affärsidé, samt vilka förväntningar 

företaget har på konsulten och konsultens förväntningar på företaget. Konsultchefen har 

årligen ett utvecklingssamtal med konsulten, där personlig och professionell utveckling 

diskuteras. Utvecklingsmöjligheter finns via till exempel kompetensutveckling i form av 

kurser, eller karriärcoachning. Tillsamman diskuterar konsulten och konsultchefen hur 

företagets samt konsultens mål ska uppnås.  

 

Företaget arbetar inte med något säljteam och inte hellre någon separat rekryterings-

avdelning. Istället gör konsultcheferna hela jobbet själv, från att sälja in företaget till att 

plocka ut rätt person till uppdraget. Arbetssättet medför dels att ingen information försvinner 

på vägen men också att det byggs upp ett förtroende mellan kundföretag och konsultchef, 

vilket ofta leder till återkommande kunder. Företagets ambition är att skapa långsiktiga 

relationer.  
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Överensstämmelse 

De tre personerna som tillsammans grundade företaget har också utformat affärsidén. Trots 

en grundläggande genomgång av affärsidén vid nyanställning tror inte VD att alla 

medarbetare har exakt kännedom om affärsidén. De interna medarbetarna kan återge 

affärsidén, medan konsulterna troligen känner till vad den står för. 
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6 Analys 

 

 

I detta avsnitt kommer författarna att analysera de olika variablerna utifrån respondenternas 

intervjusvar och koppla dessa till teorierna.  

 

 

6.1 Analys av värdestjärnan och värdekedjan 

 

Samtliga bemanningsföretag i studien strävar efter att låta de interna medarbetarna medverka i 

så stor utsträckning som möjligt, genom att till exempel låta dem delta i beslutsprocesser och 

utformning av affärsidé. Dock är konsulterna sällan, eller aldrig, delaktiga i företagens interna 

processer. Undantaget är Amendo Bemanning, som ibland involverar konsulterna i vissa 

frågor rörande till exempel förbättringar av verksamheten.  

 

Både de mindre och de större företagen strävar efter att arbeta utifrån värdestjärnan, eftersom 

samtliga företag arbetar utifrån kundens behov och ambitionen är att få alla medarbetare att 

medverka i värdeskapandet. Undersökningen visar dock att en kombination av värdestjärnan 

och värdekedjan förkommer främst i de större företagen, som även ser priset som värde-

skapande. En analys av undersökningen visar att de mindre företagen låter medarbetarna 

medverka i större utsträckning, eftersom de har en mindre organisation och därmed en kortare 

informationsväg från ledning till medarbetare. En stor organisation med många mellanled gör 

det svårare att få medarbetarna längre ner i organisationen att medverka, eftersom ledningen 

ofta delegerar beslut till mellancheferna. För att få känslan av att vara en mindre och mer 

lätthanterlig organisation har de större företagen delat upp sin verksamhet i mindre områden 

eller avdelningar, för att beslutsfattandet ska komma närmre både de interna medarbetarna, 

konsulterna och kunderna. Denna småskalighet gör det möjligt även för de större organisa-

tionerna att låta de interna medarbetarna vara delaktiga i vissa beslutsprocesser. De mindre 

företagen däremot, anser att medverkan ska innefatta alla interna medarbetare.  
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Undersökningen visar att interaktion mellan ledning och medarbetare är viktigt både för de 

större och för de mindre bemanningsföretagen. Enligt interaktionssynsättet leder en bra 

interaktion till att medarbetarna blir mer motiverade, engagerade och involverade i sitt arbete 

och därigenom levererar högre kvalitet i varje möte med kunden.  

 

6.2 Analys av envägs- och tvåvägskommunikation 

 

Alla företagsledningar i studien strävar efter att kommunicera genom tvåvägskommunikation 

till sina medarbetare, vilket hänger tätt samman med variabeln medverkan. Trots detta sker en 

stor del av kommunikationen genom envägskommunikation, där information förmedlas till 

medarbetarna, utan möjlighet till påverkan. Det är svårt att undvika envägskommunikation i 

en organisation, eftersom inget företag, oavsett storlek, kan låta alla medverka vid samtliga 

beslut, till exempel angående löner och budget. Som tidigare nämnts, är det enklare för de 

mindre företagen att låta medarbetarna medverka och föra en dialog eftersom organisationen 

är mindre och kommunikationsleden kortare. De mindre företagen har således lättare att 

arbeta utifrån värdestjärnan, eftersom tvåvägskommunikation skapar en högre interaktion 

mellan medarbetarna och företagsledningen än vad envägskommunikation gör. I de större 

företagen sker kommunikationen i högre utsträckning enkelriktat och medarbetarna har inte 

lika stor möjlighet att påverka, vilket för tankarna till värdekedjan.   

 

Kommunikationen med konsulterna sker nästan alltid genom envägskommunikation, eftersom 

konsulterna inte medverkar i beslutsprocesser och sällan träffar ledningen. Det faktum att det 

råder hög personalomsättning i hela branschen påverkar kommunikationsformen, samt i 

vilken utsträckning företagsledningen arbetar med att involvera konsulterna i verksamheten. 

Detta gäller oavsett storlek på företaget. När det gäller kommunikationen mellan ledningen 

och de interna medarbetarna sker den ofta genom tvåvägskommunikation men på olika sätt 

beroende på företagets storlek. I de större företagen sker denna kommunikation först mellan 

ledningen och mellancheferna och därefter mellan mellancheferna och deras underställda. 

Detta till skillnad från i de mindre företagen, där dialogen sker direkt mellan ledningen och de 

interna medarbetarna.  
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6.3 Analys av process- och målstyrning 

 

Analysen visar att inget företag arbetar strikt utifrån antingen mål – eller processtyrning. 

Företagets styrningssätt påverkar vilken typ av intern kommunikation företaget tillämpar. 

Undersökningen visar att de företag som arbetar med kommunikation genom dialog också i 

högre utsträckning styrs genom processer och inte genom uppsatta mål. Dock tillämpar alla 

företag som undersökts i studien en kombination av de båda styrningssätten. Ett företag som 

till stor del styrs genom processer har ändå uppställda mål som de arbetar efter. Samma sak 

gäller för målstyrda organisationer, som ofta har inslag av processtänkandet där de uppsatta 

målen kan revideras över tiden. Undersökningen visar att de mindre företagen styrs mer av 

processer, medan de större företagen tenderar att arbeta mer målstyrt, främst beroende på att 

storleken på de större företagen gör det svårt att involvera medarbetarna i tillräckligt stor 

utsträckning. Arbetet i ett större företag blir mer strukturerat om organisationen har fasta, 

uppställda mål att arbeta emot. Småskaligheten i de mindre företagen gör det enklare att 

involvera de interna medarbetarna i processerna. Undersökningen visar att konsulterna 

däremot inte involveras i företagets processer, eftersom den höga personalomsättningen 

innebär att konsulterna inte stannar länge inom bemanningsföretagen. Att konsulterna inte är 

delaktiga i bemanningsföretagets dagliga arbete och beslutsprocesser, är en trolig anledning 

till att konsulterna inte blir särskilt involverade i bemanningsföretaget. Konsulterna har 

därmed inga svårigheter med att lämna bemanningsföretaget vid ett eventuellt överköp till 

kundföretaget.  
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6.4 Analys av motivationshöjande åtgärder 

 

Som tidigare beskrivits är medverkan och kommunikation i form av dialog motivations-

höjande i sig för medarbetarna. Undersökningens resultat visar att samtliga företagsledningar 

arbetar med olika typer av motivationshöjande åtgärder för medarbetarna, eftersom en 

medarbetare som känner sig delaktig och får gehör för sina åsikter och beröm för goda 

insatser blir mer motiverad än en medarbetare som inte får det. Samtliga företag som med-

verkar i studien anser att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Inget bemannings-

företag kan, enligt undersökningen, nå framgång utan medarbetarnas goda arbetsinsatser och 

för detta är motivationen avgörande. Detta gäller såväl de interna medarbetarna som 

konsulterna. Analysen visar att samtliga företag i studien har en personalpolicy som vill 

motivera och engagera medarbetarna, till exempel genom att erbjuda konsulterna spännande 

och utvecklande uppdrag, men också genom kompetensutvecklingsmöjligheter.    

 

Undersökningen visar också att i en personalintensiv servicebransch, vilket bemannings-

branschen är, satsar företagens ledningar på att vårda relationerna till medarbetarna, eftersom 

det är genom medarbetarnas relationer till både företagsledningen och kundföretagen som 

långsiktig lönsamhet och överlevnad skapas. Som den interna marknadsföringsteorin och 

interaktionssynsättet visar kommer goda interna relationer att smitta av sig till de externa 

relationerna. Ett exempel på detta är Adeccos slogan, ”better work, better life”, som klart 

visar att företaget sätter medarbetarnas motivation och trivsel högt på dagordningen. Precis 

som motivationsteorin visar, menar samtliga företag att motivationsgraden är avgörande för 

hur bra medarbetarna mår och utför sina arbetsuppgifter.  
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6.5 Analys av överensstämmelse 

 

Som tidigare konstaterats är medarbetarna bemanningsföretagens viktigaste resurs. Företagen 

arbetar därför med att vårda relationerna till medarbetarna och visar sig genom att samtliga 

företag i studien har en utformad personalpolicy, liksom de också har en utformad affärsidé. 

Alla har dock inte en nedskriven personalidé, utan istället ett antal viktiga värderingar som 

ingår i företagets personalpolicy. Undersökningen visar att företagsledningarna anser att det är 

svårt att leva upp till affärsidén utan att sätta medarbetarna i fokus, eftersom det är med-

arbetarna som genererar intäkterna. Oavsett om ett företag vill bli bäst, störst, eller strävar 

efter att maximera kundnytta, visar undersökningen att de olika företagsledningarna anser att 

det är mycket svårt att lyckas med detta om inte alla delar av organisationen strävar åt samma 

håll. Teorin säger, precis som undersökningen visar, att ett företag måste ha både en affärsidé 

och en personalidé som överensstämmer, för att kunna nå långsiktig lönsamhet och över-

levnad. 

 

Det har genom undersökningen visat sig att det är viktigare för de mindre företagen att 

anställa konsulter med rätt kompetens, eftersom varje konsult står för en större del, procent-

uellt sett, av intäkterna i företaget, än vad en konsult i de större företagen gör. Eftersom de 

större företagen arbetar med volymaffärer är det viktigt för dem att anställa fler konsulter med 

bredare kompetens, som kan placeras på fler typer av uppdrag. För de mindre, nischade 

företagen är spetskompetens inom verksamhetsområdet avgörande för att företaget ska nå 

framgång. Analysen visar således att personalidén är avgörande för vilken typ av medarbetare 

som anställs. Detta är, i sin tur, avgörande för om företaget lyckas leva upp till sin affärsidé.     
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7 Resultat 

 

 

I resultatet tolkar författarna svaren på variablerna och redogör för resultatet av 

undersökningen.  

 

 

 

Syftet med studien är att analysera och utvärdera de interna förutsättningarna för 

värdeskapande processer för de mindre bemanningsföretagen. Undersökningsresultatet visar 

att bemanningsföretagens viktigaste resurs är medarbetarna. Eftersom de inte kan konkurrera 

med priset måste de istället skapa värde på annat sätt, till exempel genom att attrahera de 

bästa medarbetarna och erbjuda kundföretagen något extra, som exempelvis konsulter med 

spetskompetens. Detta skapar en konkurrensfördel gentemot de större konkurrenterna, som 

istället har sina starka varumärken och stordriftsfördelar, som en stabilare grund att stå på. 

 

Interna förutsättningar för att kunna bygga upp värdeskapande processer är att företags-

ledningen i ett mindre bemanningsföretag arbetar med etablering av långsiktiga relationer till 

medarbetarna. Eftersom medarbetarnas arbetsinsatser är avgörande för de mindre företagens 

resultat är det viktigt, enligt undersökningen, att företagsledningarna i de mindre företagen 

satsar på medarbetarna och motiverar dem för att de ska känna att de utvecklas och är en 

viktig del av företaget. De mindre företagen framhäver, mer än de större, att de kan erbjuda 

mer spännand och utvecklande uppdrag, vilket har en motivationshöjande effekt. Analysen 

visar att samtliga företagsledningar satsar på kompetenshöjande åtgärder i olika former, för att 

genom detta skapa motivation. Samtliga företag arbetar även med att involvera medarbetarna 

så mycket som organisationens storlek tillåter. Att företagen satsar på motivationshöjande 

åtgärder och sätter medarbetarna i fokus tyder på att överensstämmelse råder mellan 

företagens personalidé och affärsidé. Undersökningen visar att de mindre företagen som 

studerats har utformade personalidéer som visar medarbetarnas vikt för företagets framgång.   
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Analysen visar att för de mindre bemanningsföretagen är tvåvägskommunikation en 

förutsättning för värdeskapande processer. De mindre företagen har lättare att tillämpa detta 

och därigenom skapa högre involvering hos medarbetarna. Dock arbetar samtliga företag med 

att i så stor utsträckning som möjligt kommunicera genom tvåvägskommunikation. För att 

medarbetarna ska göra ett bra arbete både internt och ute hos kundföretagen visar 

undersökningen att det är viktigt med god intern kommunikation och interaktion, där 

medarbetarna involveras i företagets olika processer.  

 

Undersökningen visar på vissa skillnader mellan de större och de mindre bemannings-

företagen. Som teorisyntesen visar finns det två olika strategier för företagen att skapa värde 

på; genom värdekedjan eller genom värdestjärnan. Resultatet visar att samtliga undersökta 

bemanningsföretag, oavsett storlek, till stor del arbetar utifrån värdestjärnan, eftersom de 

sätter kundens behov i fokus och strävar efter att involvera många delar av företaget i de 

värdeskapande processerna. Resultat visar dock att de större företagen anpassar sig i högre 

utsträckning efter kundens behov och önskemål än vad de mindre företagen gör. Detta därför 

att de större företagen tenderar att vilja leverera till varje pris, eftersom volymaffärer är 

viktiga då deras marginal på varje affär är relativt låg. De större företagen konkurrerar till viss 

del med priset, vilket de mindre företagen inte kan. De mindre företagen är specialiserade och 

har inte ett lika brett utbud av konsulter, därför blir anpassningsgraden lägre för de mindre 

företagen. Eftersom de inte arbetar med volymaffärer måste de ta ut en högre marginal på 

varje affär. I och med att de mindre företagen är nischade och inte kan anpassa sig efter 

kundens behov till vilket pris som helst, väljer de att ibland tacka nej till en affär istället för 

att leverera en konsult med fel kompetens.  

 

Undersökningen visar således att ledningen i de mindre företagen i bemanningsbranschen 

väljer att arbeta med värdeskapande utifrån värdestjärnan. Företagen styrs genom en 

kombination av process – och målstyrning, dock med en tydlig tonvikt på processtyrning. 

Resultatet visar att relationsmarknadsföring är det synsätt som genomsyrar företagen, 

eftersom långsiktiga relationer och involvering av medarbetarna står i fokus hos de mindre 

bemanningsföretagen. Det har även framgått av studien att ju större företag desto mer 

målstyrd organisation. 
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8 Slutsats och diskussion 

 

 

I detta avsnitt kommer författarna att diskutera sina egna åsikter utifrån undersökningens 

resultat. 

 

 

8.1 Slutsats 

 

Det problem studien avser att belysa är vilka faktorer som är viktiga för att ett mindre 

bemanningsföretag ska kunna skapa långsiktig lönsamhet och överlevnad på den konkurrens-

utsatta marknaden i Sverige? 

 

Den slutsats författarna kan dra utifrån studiens resultat är att de faktorer som är viktiga för att 

ett mindre bemanningsföretag ska uppnå långsiktig lönsamhet och överlevnad är att 

interaktionen och den interna kommunikationen mellan ledning och medarbetare är god och 

väl fungerande, samt att kommunikationen sker genom tvåvägskommunikation. Vidare, att 

ledningen arbetar för att motivera och involvera sina medarbetare, samt genom att sätta 

medarbetarna i fokus och därigenom skapa överensstämmelse mellan företagets personalidé 

och affärsidé. Dessa faktorer tillsammans är avgörande för att ett mindre bemanningsföretag 

ska kunna skapa värde både för företaget, medarbetarna, samt kundföretagen.  

 

Studiens slutsats är, utifrån företagsledningens perspektiv, att samklang mellan personalidé 

och affärsidé är avgörande för att de mindre bemanningsföretagen ska nå långsiktig lönsamhet 

och överlevnad. Genom att satsa på medarbetarna och arbeta utifrån värdestjärnan med 

relationsbyggande, kan de mindre företagen konkurrera på marknaden och nå framgång. 
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8.2 Diskussion 

 

Skillnaderna mellan företagen, som ingår i studien beror främst på organisationernas storlek. 

Hur företagen väljer att arbeta med värdeskapande visade sig dock inte skilja sig så mycket åt, 

som författarna trodde innan studien genomfördes. Samtliga företagsledningar arbetar likartat, 

oavsett storlek, eftersom de anser att medarbetarna är företagets största resurs, även om de 

större företagen till viss del kombinerar värdeskapande och priskonkurrens. De mindre 

företagen har, som tidigare diskuterats, inte möjlighet att arbeta utifrån priskonkurrens, 

eftersom de saknar stordriftsfördelar och ett känt varumärke. 

 

De större företagen visade sig vara mer anpassningsbara gentemot kund, än de mindre 

företagen, vilket var tvärt emot författarnas förutfattade mening i frågan. Att de mindre 

företagen inte anpassar sig i samma utsträckning som de större företagen beror på att de har 

ett betydligt smalare erbjudande gentemot kund, men kan istället erbjuda spetskompetens.  
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9 Kritisk granskning 

 

 

I detta avsnitt kommer författarna att kritisera och ifrågasätta studiens källor, metod, samt 

diskutera uppsatsens giltighet och kvalitet. Författarna kommenterar studiens reliabilitet, 

validitet, samt generaliserbarhet. 

 

 

 

Om undersökningen skulle genomföras igen på samma sätt är det möjligt att forskaren skulle 

få ett annat resultat. Detta på grund av att förutsättningarna på marknaden är under ständiga 

förändringar ifråga om till exempel lagstiftning, konjunktursvängningar, samt andra makro-

omständigheter som de enskilda företagen inte kan påverka. 

 

Variabler som kan påverka validiteten i en studie av detta slag kan vara 

 hur frågorna formulerats 

 om rätt variabler har mätts 

 om rätt typ av frågor för att nå studiens syfte har ställts 

 om författarna har kunnat undgå ledande eller förutfattade meningar i frågorna 

 om respondenterna medvetet eller omedvetet lämnat svar som snarare beskriver en 

önskad, än en faktisk, bild 

 om författarna har gjort rätt analyser och därmed dragit rätt slutsatser av svaren 

 

Ingen av respondenterna är helt oberoende källor eftersom samtliga respondenter har en högt 

uppsatt chefsposition inom respektive företag. Många av respondenterna har varit verksamma 

under en lång period inom sitt företag, vilket kan innebära att de har starka känslomässiga 

band till sina företag. Det går heller inte att bortse ifrån att bemanningsföretag ständigt är på 

jakt efter nya kandidater och av den anledningen vill framställa företaget som en attraktiv 

arbetsgivare.  
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Författarna har bedömt att ett urval på fem företag ger en god reliabilitet till studien eftersom 

branschen har en struktur med ett fåtal större och ett stort antal mindre aktörer. Urvalet till 

studien har således gjorts mot denna bakgrund och omfattar två multinationella företag, ett 

företag med verksamhet i hela norden samt två mindre företag med mer nischad verksamhet. 

Författarna anser därför att studien är relativt generaliserbar, då de utvalda företagen speglar 

hur branschen ser ut. 

 

Studien utgår ifrån ett företagsledningsperspektiv. Medarbetarperspektivet framkommer 

genom intervjuer med de utvalda företagsledningarna, samt genom en teoretisk modell som 

författarna byggt upp. Detta kan medföra ett validitetsproblem, då resultatet endast visar 

företagsledningens syn på värdeskapande. Ett problem med detta kan vara att medarbetarnas 

åsikter skiljer sig från företagsledningarnas gällande studiens problemformulering. Att 

författarna endast har tillfrågat en part och utgått från en kvalitativ ansats har gett utrymme för 

egen tolkning av empirin, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Författarna är medvetna om 

att undersökningens resultat mot denna bakgrund kan ha gett en för snäv bild då endast 

företagsledningarna har blivit intervjuade för studien. 

 

Vidare studier som även involverar medarbetarna direkt skulle kunna ge en djupare bild kring 

värdeskapandet ur båda perspektiven, då även medarbetarnas åsikter skulle framkomma. 

Författarna rekommenderar därför vidare forskning i ämnet, där både ledningen och med-

arbetarna ingår i urvalet för undersökningen. En gap-analys skulle kunna visa skillnader och 

likheter mellan ledningens och medarbetarnas syn på till exempel, intern kommunikation. I en 

gap-analys kan även kundperspektivet innefattas för att forskaren ska få en bredare förståelse i 

ämnet. 
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Bilaga 

 

Intervju med Manpower  

 

Respondent: Joakim Mörnefelt, kommunikationsdirektör 

 

1. Hur ser er interna kommunikation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Först och främst sker den interna kommunikationen genom personliga möten, då främst 

mellan chef och medarbetare. Andra kommunikationskanaler är intranätet och personal-

tidningen som når ut till såväl interna medarbetare, som till konsulter. Årligen hålls ett stort 

möte för alla interna medarbetare där de främst arbetar med att förstärka företagets värdering 

och kultur.  

 

De interna medarbetarna får ett mer specifikt innehåll i den information de får ta del av än vad 

konsulterna får.  

 

2. Hur ser er organisation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Marknadschefen menar att företagets organisation är förhållandevis platt, med tanke på 

företagets storlek. Högst ansvarig är VD, därefter kommer den operativa chefnivån, sedan 

regionchefsnivån, följt av kontorschefsnivån och slutligen konsultchefsnivån. Säljavdelningen 

och rekryteringsavdelningen arbetar separat.  

 

 

3. Hur ser er personalpolitik ut, och hur anser du att den har förändrats över tid? 

(Motivationshöjande åtgärder, kompetensutveckling) 

 

Organisationen arbetar med att få varje medarbetare att bidra till ett starkare företag. 

Marknadschefen menar att konsulterna är företagets bästa ambassadörer och det är viktigt att 

de tycker att sitt arbete är roligt för att mötet med kunden ska bli bra. 
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Manpower erbjuder sina anställda ett bonusprogram som innebär att medarbetare som tipsar 

företaget om en bra affär får en ekonomisk belöning.  

Alla medarbetare erbjuds att ta del av ett webbaserat utbildningssystem med ungefär 7 000 

gratis kurser att välja bland. Marknadschefen menar att deras anställda utvecklas genom att de 

får möjligheten att ofta byta uppdrag och därmed prova på nya arbetsuppgifter. 

 

Företaget har ingen, på papper, formulerad personalidé, utan snarare ett antal egenskaper som 

företaget vill förmedla till alla konsulter, enligt Joakim Mörnefelt. 

 

4.  Hur går företagsledningen tillväga vid beslutsprocesser, har detta förändrats 

över tid? (Involvering?) 

 

Ledningen väljer att så ofta som möjligt delegera beslutet till kontorsnivå. Detta för att inte 

hamna i en sorts tröghet där besluten fastnar i ledningen. Företaget vill att beslutsprocessen 

ska vara så snabb och effektiv som möjligt. 

 

5. Måste ni som bemanningsföretag göra vissa anpassningar för att tillgodose 

kundens behov?(anpassning, standardiserade) 

 

Kundens behov styr helt och hållet. En stor styrka som Manpower besitter är att medarbetarna 

inom företaget är duktiga på att ta kundernas kravspecifikationer. Storleken på företaget och 

bredden på erbjudandena gör att Manpower kan matcha kundbehovet. Det kan hända att en 

kund inte själv känner till vilket behov den har, till exempel kan det vara så att en hel 

avdelning behöver organiseras om. Manpower kan då hjälpa till med detta och tillhandahålla 

till exempel 20 stycken lagerarbetare på en gång. Relationen och mötet mellan medarbetaren 

och kunden anser företaget är mycket viktigare än prissättningen. 

 

6. Vad anser du att ni har för konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter i 

branschen?  

 

Den främsta konkurrensfördelen för Manpower är att företaget är stort på marknaden och att 

de kan erbjuda ett brett och djupt utbud av tjänster, allt från lager och industri till höga 
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tjänstemän. Genom företagets storlek attraheras många människor, såväl kundföretag som 

medarbetare. 

Manpower har en öppen och gratis jobbsajt där alla företag kan lägga ut sina vakanta tjänster. 

Det är den största jobbbsajten, näst efter arbetsförmedlingens egen sajt och fyra gånger så stor 

som Monster.se. Ingen av företagets konkurrenter erbjuder något liknande. På Manpowers 

hemsida finns det därför alltid många jobb som attraherar både kunder och nya medarbetare 

till företaget. Genom att företaget publicerar platsannonserar hittar många arbetsgivare 

kandidater via Manpower utan att företaget har varit inblandade i rekryteringsprocessen. Utan 

att ha behövt göra något har varumärket Manpower på så sätt uppmärksammats i en rekry-

teringsprocess. De kan också via sin jobbsajt hitta nya medarbetare genom att vara snabba och 

fånga in de bästa kandidaterna. 

 

För Manpower gäller det att bemöta kundens behov och önskemål snabbare än kon-

kurrenterna. Manpower har ett starkare varumärke jämfört med konkurrenterna, vilket det 

regelbundet görs mätningar på i alla åldersgrupper. Detta är en stor konkurrensfördel. 

 

Manpower står på en stabilare grund jämfört med de mindre nischade aktörerna på mark-

naden. Vid högkonjunktur poppar många nya, små bemanningsföretag upp på marknaden, 

som sedan vid en konjunkturnedgång inte klarar sig. Även om Manpower också tar skada av 

att konjunkturen går ner och konsulttjänster inte längre är lika efterfrågade har företaget, tack 

vare sin storlek, ett bättre utgångsläge än de mindre företagen i branschen.  

 

7. Vad anser ni är de största hoten mot er? (konjunktursvängning, konkurrensen 

från stora bemanningsföretag/nischade företag...) 

 

Det största hotet för Manpower är att företaget lutar sig tillbaka och är nöjda med vad de har 

åstadkommit såhär långt. Att företaget känner sig ”fat and happy”, eller, som man också kan 

uttrycka det; ”satisfactory underperformance”. Det är mycket farligt att hamna i denna tröghet 

som innebär att företaget inte ser vad som händer runt omkring dem. Risken är då stor att 

konkurrenterna börjar springa ikapp.  

 

Företagets storlek kan göra det svårt att kommunicera. Studentmarknaden är ett sådant 

exempel där Manpower inte var tillräckligt snabba och tydliga i kommunikationen vilket 
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ledde till att de inte hann med konkurrenterna. Företag som tog fasta på studenterna som 

resurs är till exempel Academic Work och Student Workers. Adecco är globalt sett världens 

ledande bemanningsföretag, och utgör därför ett hot mot Manpower på grund av sina 

internationella muskler. Proffice och Poolia däremot ses inte som några hot mot företaget. 

Poolia har en lägre tillväxt än Manpower och Proffice har sämre lönsamhet än Manpower, 

menar Joakim Mörnefelt. Manpower växer ungefär i samma takt som konkurrenterna, 

förutom de mindre nischade företagen som växer något snabbare. 

 

Medan Adeccos vision är att vara den största aktören på marknaden är Manpowers vision att 

vara bäst, säger Joakim Mörnefelt. Han menar dock att det är svårt att kommunicera en vision 

till alla medarbetare. 

 

Manpowers vision: 

Vi ska vara ledande i att skapa och leverera de tjänster som gör våra kunder till vinnare på 

en föränderlig arbetsmarknad. 

 

8. Hur är er affärsidé utformad och framtagen? Tror du att era medarbetare 

känner till företagets affärsidé? 

 

Joakim Mörnefelt tror inte att konsulterna känner till hur företagets affärsidé lyder även om 

alla nyanställda introduceras för företagets värderingar. Han tror dock att de 800 interna 

medarbetarna känner till den. 
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Intervju med Adecco 

 

 Respondent: Robert Jonsson, försäljnings- och marknadsdirektör 

 

Omsättning 2006 1,9 miljarder, 4500 anst. 490 interna medarbetare. 

 

1. Hur ser er interna kommunikation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Kommunikationen till de interna medarbetarna sker via intranätet och konsulterna har tillgång 

till ett eget intranät. VD-brev publiceras till alla en gång varannan månad, samt ett HR-brev 

en gång per kvartal. 

 

Konsulterna blir kontaktade av sin konsultchef två till tre gånger i månaden via telefon och ett 

lunchmöte planeras in ungefär varannan månad. Tre eller fyra gånger per år anordnas olika 

aktiviteter för konsulterna. Företagets kommunikationsplan innefattar att arbeta med att styra 

upp informationsträffar, som ska hållas två gånger per år, där bland annat information om 

resultat och marknadsandelar ska delges konsulterna.  

 

Veckovis håller kontorscheferna möten med sina konsultchefer. Regionala ledningsmöten 

hålls en gång i månaden med alla regionchefer, landsortschefer och kontorschefer. Företagets 

ledningsgrupp sammanträder en gång per månad.   

 

E-mail är annars en kanal som används flitigt för att kommunicera inom företaget. För 

mycket, tycker försäljnings- och marknadsdirektören. Internt undersöks det hur mailkulturen 

kan struktureras upp, eftersom den idag inte fungerar på ett tillfredställande sätt, menar 

Robert Jonsson. 

 

Alldeles nyligen har företaget infört telefonmöten med alla chefer, som hålls kvartalsvis och 

där företagets kvartalsrapporter diskuteras. På dessa möten deltar upp till 70 personer.     
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2. Hur ser er organisation ut och hur har den förändrats över tid? 

 

Till VD rapporterar försäljning och marknad, ekonomi, regiondirektörerna, landsorts-

cheferna, affärsområdescheferna, affärsutvecklingschefen, HR-chefen, samt den juridiska 

enheten. Det finns 60 lokala kontor runt om i landet. Kontorscheferna på varje kontor 

rapporterar till sin regionchef, eller verksamhetschef. 

 

Tidigare var hela koncernen (även internationellt sett) geografiskt uppdelad, men idag är den 

en matrisorganisation, där varje affärsområde istället har blivit varsin enhet. Företaget har gått 

från ett globalt till ett mer nationellt sätt att arbeta. Denna omorganisering har pågått sedan 

2005 och det har varit en mycket turbulent period för företaget. Dock leder omorganiseringen 

till förbättringar, även om vissa korrigeringar är önskvärda för att det ska bli helt bra. 2012 

ska hela omorganiseringen vara genomförd och alla ska då arbeta på det nya sättet. 

 

Företaget går mot att försöka arbeta mer med försäljning och uthyrning av tjänstemän, där 

marginalerna är större.   

 

3. Hur ser er personalpolitik ut, och hur anser du att den har förändrats över tid? 

(Motivationshöjande åtgärder, kompetensutveckling) 

 

Ledningen anser att företagets personalpolitik värnar om - och utvecklar medarbetarna, som 

får mycket utbildning. Framför allt kontorschefer och regionchefer får utbildning för att bli 

bättre ledare. Alla medarbetare får ett friskvårdsbidrag varje år och de interna medarbetarna 

får träna en timme varje vecka på betald arbetstid. Alla medarbetare som till exempel vill 

springa Lidingöloppet får startavgiften betald, samt ett ”kit” med kläder att springa i och en 

vattenflaska.  

 

Kompetensutvecklingen för konsulterna skulle kunna bli bättre och erbjuda ett vassare 

kursutbud, menar försäljnings- och marknadsdirektören. Det finns idag kurser som kon-

sulterna kan gå om de vill, men han tror att en kombination av ointresse från konsulternas 

sida, samt ett trist kursutbud är anledningen till att få konsulter väljer att utnyttja detta 

kompetensutvecklingsprogram.   
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Många gånger får konsulterna den utbildning de behöver ute hos kundföretaget.  

 

Företaget har givetvis jämställdhetspolicy och diskrimineringspolicy, eftersom det är lag på 

det, men företaget hade dessa policys redan innan lagen trädde i kraft. 

 

Företagets slogan ”better work better life” är en del av personalidén, som handlar om att alla 

medarbetare ska utvecklas både individuellt och arbetsmässigt. Konsulterna ska känna att de 

får arbeta som de själva vill.  

 

4.  Hur går företagsledningen tillväga vid beslutsprocesser, har detta förändrats 

över tid? (Involvering?) 

 

Konsulterna är aldrig involverade i företagets beslutsprocesser. Det skulle i så fall bli en 

alldeles för stor apparat. Vid större beslut som rör konsulterna är fackklubbar involverade, 

men konsultcheferna fattar alla de dagliga beslut som rör konsulterna. Företaget är väldigt 

decentraliserat och ambitionen är att besluten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. 

 

Företaget är målstyrt och får en budgetsiffra från koncernledningen som ska fördelas ut över 

verksamhetsområdena i de olika regionerna. Denna siffra är dock lite förhandlingsbar, men 

regioncheferna och kontorscheferna har egentligen ingen reell makt att påverka siffrorna i 

budgeten. Exempel på mål som sätts från högre ort kan vara att alla interna medarbetare måste 

genomföra minst fem kundbesök i veckan, vilket är minikravet. Målet kan sedan vara att en 

säljare ska genomföra 15 kundbesök och en kontorschef åtta besök i veckan. 

 

Företaget har en hög personalomsättning och genomför ca 3000 nyrekryteringar per år, vilket 

blir ungefär 15 om dagen.  

 

Vid den stora omorganiseringen, som fortfarande pågår, var de interna medarbetarna 

involverade och fick bidra med sina synpunkter för att resultatet ska bli ännu bättre. 
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5. Måste ni som bemanningsföretag göra vissa anpassningar för att tillgodose 

kundens behov? (anpassning, standardiserade) 

 

Försäljnings- och marknadschefen menar att företaget anpassar sig för mycket efter kunderna 

behov. De försöker alltid ge kunden det den vill ha, men ibland är det omöjligt att tillgodose 

kundens behov. Ambitionen är därför att gå mot att bli något mer standardiserade. Det kan 

ibland hända att en kund kommer med en kravspecifikation och företaget har ingen konsult 

som är 100% rätt. I det läget måste de bli bättre på att se om det finns lediga konsulter som 

kanske passar till 70% utifrån kundens ”must have”-krav. Det vill säga, företaget vill bli 

bättre på att utnyttja sina befintliga resurser, menar försäljnings- och marknadschefen. De 

behöver också bli bättre på att hitta kandidater som har en bredare bakgrund kompetens-

mässigt och därigenom blir enklare att placera ut på uppdrag. 

 

6. Vad anser du att ni har för konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter i 

branschen?  

 

Den största konkurrensfördelen är företagets strategiska val som är en tydlig specialisering av 

konsulter. ”Better work, better life” innebär att företaget är ett mjukare företag än 

konkurrenterna. Det finns många lokala kontor för att arbeta närmare kunderna, men också för 

att konsulterna ska känna sig viktigare och inte bara som en i mängden. Detta skapar mer 

personliga relationer.   

 

7. Vad anser ni är de största hoten mot er? (konjunktursvängning, konkurrensen 

från stora bemanningsföretag/nischade företag...) 

 

Konjunktursvängningar utgör ett hot för företaget, men även fel utformade kollektivavtal kan 

utgöra ett hot, till exempel om fackföreningarna skulle kräva månadslön för konsulterna. 

Förtaget är beroende av ett flexibelt kollektivavtal.  

 

Politiska regleringar skulle kunna utgöra ett hot, men han tror inte att bemannings-

verksamheten kommer att bli olaglig. 
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Konkurrenter som Manpower, Proffice, Poolia, Uniflex Bemanning, Student Consulting och 

Academic work ses som hot, då de tävlar om samma typ av kunder.  

 

Ryktet kring - och erkännandet av bemanningsbranschen är på väg att bli allt bättre, men om 

människors syn på branschens plötsligt skulle bli negativt och imagen därigenom skadas 

skulle detta utgöra ett hot mot företaget.     

 

8. Hur är er affärsidé utformad och framtagen? Tror du att era medarbetare 

känner till företagets affärsidé? 

 

Marknadsavdelningen var starkt delaktig när den nya affärsidén arbetades fram för ett år 

sedan. En referensgrupp, som utgjordes av ett tvärsnitt av företaget fick ge sina synpunkter på 

affärsidén och säga vad som var bra och vad som var dåligt.   

 

Försäljnings – och marknadsdirektören tror inte att alla känner till affärsidén. Innebörden av 

den känner nog de flesta interna medarbetarna till, men inte konsulterna, tror han.  

 

Företaget vill uppfattas som en HR-partner av sina kunder och inte bara som ett bemannings-

företag. De vill också koppa ihop företagets affärsidé med personalidén. 
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Intervju med Proffice  

 

Respondent: Thomas Magnuson, marknadschef 

 

1. Hur ser er interna kommunikation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Proffice kommunicerar till medarbetarna genom intranätet till interna medarbetare och genom 

extranätet till konsulter. Konsultcheferna skriver veckobrev till konsulterna och två gånger per 

kvartal träffar de sina konsulter för en lunch, ett infomöte eller en trivselaktivitet. Fyra gånger 

per år håller konsultcheferna samtal med sina konsulter, till exempel lönesamtal eller utveck-

lingssamtal.  

 

Företaget ger ut en tidning fem gånger per år, som heter Dagens Möjligheter. Det är en 

tidning som handlar om allt möjligt utifrån ett arbetsperspektiv, till exempel trender på 

arbetsmarknaden, balans i livet och att hålla sig i form.  

 

När en konsult anställs får den en introduktionsdag där det informeras om företagets 

värderingar. 

 

2. Hur ser er organisation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Proffice strategi är att vara specialister på bemanning. Företaget har ett stort antal affärs-

områden och dessa är bland annat; ekonomi, vård, IT, industri, kontor, flygpersonal, media, 

life science (Biotech) och teknik (ingenjörer). 

 

Tidigare kunde en säljare sälja alla typer av konsulter, men sedan företaget omorganiserade 

sig arbetar det nu utifrån tre rör istället, och är specialister på de olika områdena. Dessa tre rör 

eller verksamhetsområden är; uthyrning, rekrytering och karriär/utveckling (outplacement). 
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3. Hur ser er personalpolitik ut, och hur anser du att den har förändrats över tid? 

(Motivationshöjande åtgärder, kompetensutveckling) 

 

De interna medarbetarna har en rörlig lönedel och ju bättre medarbetaren presterar desto 

bättre blir lönen. Konsulterna kan välja om det vill ha helt fast lön eller en del rörlig.  

 

Företaget har ett kompetensutvecklingsprogram som heter ”Proffice Kompetens” och erbjuder 

konsulterna och de interna medarbetarna kurser både i egen regi, eller genom upphandling ute 

på stan. Man tar, genom utvecklingssamtal, reda på vilket behov som finns och genomför 

kurser utifrån behovet. Det finns inget generellt program för varje medarbetare, utan det är 

individanpassat. 

 

Företagets personalidé går ut på att attrahera de bästa medarbetarna. Strategin går ut på att de 

vill vara först med den bästa produkten och bli marknadsledande. Marknadschefen menar att 

Proffice arbetar mot att bli mer differentierade, medan till exempel SJR satsar mer på 

fokusering och Manpower och Adecco på kostnadsöverlägsenhet (om man utgår ifrån Porters 

konkurrensstrategier). 

 

Proffice arbetar också utifrån en pyramid där insikt om marknaden och kunderna utgör 

grunden. Ovanför grunden ligger rationella värden. I dessa värden ligger till exempel kom-

petensgaranti och att företaget är tillgängligt 24 timmar om dygnet, året runt (främst mot 

industrin). Därefter i pyramiden kommer emotionella värden som visar vad företaget står för, 

service, innovation och engagemang. Toppen av pyramiden är brand essence och löfte om att 

leverera specialister som är proaktiva och engagerade. Det handlar om att förstå kunderna och 

deras behov och för att göra det måste medarbetarna ut och träffa kunderna mycket och ofta. 

 

4.  Hur går företagsledningen tillväga vid beslutsprocesser, har detta förändrats 

över tid? (Involvering?) 

 

Beroende på vilken typ av beslut som ska fattas är olika delar av organisationen involverade. 

Det fungerar inte att alla kan få säga sitt eftersom organisationen är så stor. 
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Proffice arbetar utifrån en modell, som de kallar Z-modellen, som figuren visar. Modellen går 

ut på att få med sig hela organisationen vid till exempel strukturförändringar. På den övre 

linjen arbetar en projektgrupp med till exempel en omorganisering. De genomgår olika steg 

och till slut kommer de fram till datumet då det är dags att lansera denna omorganisering. Om 

de då följer pilen och implementerar förändringen direkt till resten av organisationen kommer 

förvirring att uppstå och missförstånd kan lätt uppstå. Om projektgruppen istället tar ner hela 

projektet en nivå till de som berörs av förändringen och låter dem ta del av hur det är tänkt 

och förklarar varje steg som lett fram till beslut kommer det att gå mycket lättare att få 

organisationen med på noterna. 

 

Proffice håller just nu på med en sådan typ av omorganisering där ett nytt tänk ska imple-

menteras. De påbörjade denna förändring redan i september 2006, då företaget höll en ”kick 

off” för hela organisationen, som de valde att kalla ”På väg”. Denna kick off gick ut på att 

visa organisationen åt vilket håll företagets ledning vill att organisationen ska arbeta och även 

att visa på vilken strategi företaget har. Den pekade ut en klar riktning. I januari 2007 hölls 

nästa kick off som kallades ”Rivstart”. Denna kick off ville implementera den nya organ-

isationen eftersom strategin redan var klar. Det var så att säga dags att rivstarta med det nya 

tänket. I januari 2008 kommer nästa kick off att hållas. Den kommer att kallas ”Showtime”, 

eftersom det nu är dags att få med hela organisationen och börja jobba efter det nya. Det 

kommer att bli en kick off i Globen med mycket dans, musik och skoj.  
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5. Måste ni som bemanningsföretag göra vissa anpassningar för att tillgodose 

kundens behov? (anpassning, standardiserade) 

 

Företaget arbetar utifrån en kunddriven utveckling, men kan dock inte hjälpa till med alla 

typer av konsulter. Ibland måste Proffice sålla bort affärer för att det inte är möjligt att hitta en 

konsult med rätt kompetens. Vissa yrken kanske är på väg att fasas ut, till exempel sekreterare 

och då slutar företaget att tillhandahålla just sekreterare och istället kanske konsulter med 

någon form av miljökompetens efterfrågas mer och då måste företaget arbeta med att hitta 

dessa kandidater istället. Företaget strävar efter att kunna komma med ett så dynamiskt 

erbjudande som möjligt. 

 

6. Vad anser du att ni har för konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter i 

branschen?  

 

Marknadschefen anser att en viktig skillnad mellan Proffice och de andra stora bemannings-

företagen är att Proffice är ett nordiskt företag. Styrelsen är svensk och koncernledningen 

finns nära och därför kan beslut fattas snabbare och enklare. På grund av småskaligheten kan 

ibland hela organisationen, inklusive ledningen i vissa fall bli delaktiga i en specifik affär. Det 

ger naturligtvis tyngd bakom affären i jämförelse med om ”bara” en säljare gör upp en stor 

affär.  

 

Kulturen inom företaget kan vara en konkurrensfördel eftersom en svensk företagskultur råder 

inom företaget, till skillnad mot till exempel Adecco och Manpower. Proffice skulle till 

exempel aldrig lägga ner sin hemmamarknad, medan Manpowers och Adeccos Sverige-

marknad bara är en liten del, globalt sett.  

 

Proffice har även en human kultur, menar marknadschefen. Företaget lovar inget det inte kan 

hålla. Detta kan göra att företaget förlorar affärer kortsiktigt, men inger förtroende på lång 

sikt. Proffice ”säljer” inte, utan ”inleder samarbete”, menar han. Växande samarbete och 

långsiktiga relationer är mycket viktigt för företaget.   
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7. Vad anser ni är de största hoten mot er? (konjunktursvängning, konkurrensen 

från stora bemanningsföretag/nischade företag...) 

 

Konjunkturen utgör ett hot mot Proffice. Vid sämre tider kan det innebära problem för 

företaget om efterfrågan på konsulttjänster går ner. De kan då arbeta mer med sitt verksam-

hetsområde karriärutveckling (outplacement), men det verksamhetsområdet skulle inte kunna 

rädda hela företaget vid en långvarig lågkonjunktur. I de internationella företagen, till 

exempel Adecco och Manpower finns en annan finansiell styrka vid en sådan situation.  

 

Brist på kompetens kan utgöra ett hot, det vill säga, om företaget får svårt att hitta kandidater 

med rätt kompetens.  

 

Förändrad lagstiftning kan utgöra ett hot, men LAS (lagen om anställningsskydd) utgör mer 

en möjlighet, menar marknadschefen., eftersom den kan generera karriärutvecklingsuppdrag 

åt företaget. Om Proffice själva skulle behöva dra ner på personalsidan skulle dock LAS 

kunna utgöra ett problem.  

 

Konkurrenterna kan givetvis utgöra hot om de plockar fler och fler marknadsandelar. De 

största konkurrenterna är Manpower, Adecco (som marknadschefen menar är prispressare 

inom branschen), Uniflex Bemanning, Academic Work och nischföretag som SJR. 

 

Thomas Magnuson avslutar med att säga att Proffice anser att det finns fler möjligheter än 

hot.  

 

8. Hur är er affärsidé utformad och framtagen? Tror du att era medarbetare 

känner till företagets affärsidé? 

 

Marknadschefen tror att de flesta känner till andemeningen i affärsidén. De interna 

medarbetarna känner nog snarare till visionen som innebär att bli det mest framgångsrika 

bemanningsföretaget i Norden. 

 

Affärsidén är framtagen av den nordiska ledningsgruppen tillsammans med ett konsultföretag. 

Dessa har gjort djupintervjuer med ett stort antal medarbetare (20-25 stycken) inom 
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organisationen för att få fram en känsla av vad medarbetarna tycker är viktigt. Utifrån dessa 

svar har de därefter dragit slutsatser och utformat en affärsidé.  

 

När nya strategin togs fram hölls ett antal workshops och resultatet förankrades sedan hos 

styrelsen. Nu står såväl styrelse, ledningen, medarbetare och konsulter för samma sak och det 

ger en stabil och säker grund att stå på.  
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Intervju med SJR 

 

Respondent: Hendrik Dahlgren, strategiskt ansvarig för konsultverksamheten  

     

1. Hur ser er interna kommunikation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Den interna kommunikationen har förändrats mycket över tiden. Från början var det bara två 

personer som startade upp företaget 1993 och de två kunde då direkt kommunicera med 

varandra.1998, när Hendrik Dahlgren kom in i bilden var företaget fortfarande ganska litet. 

(Företaget har haft en 70%-ig tillväxt under flera år.) Till en början gjorde alla allt inom 

organisationen och det fanns ingen struktur för kommunikation. Under de senaste två åren har 

det hänt mycket organisatoriskt sett med slutresultatet börsintroduktion under mars 2007. Nu 

är SJR mycket processorienterat med tre huvudprocesser; hitta/sök, bemanning och 

konsultvård.  

 

När en medarbetare placeras ut på ett uppdrag börjar konsultchefen med att ta kontakt med 

kundföretaget och konsulten efter vecka för att höra hur det känns för båda parter. Därefter 

sker kontakten efter ungefär en månad och sedan efter tre månader. Varje gång sker någon 

form av samtal mellan konsult och konsultchef. Det är dock en mycket hög personalom-

sättning inom företaget och många konsulter arbetar inte länge inom företaget och därför kan 

man inte säga att man årligen har ett utvecklingssamtal.       

 

Konsulterna får information om aktuella händelser inom företaget via konsulthemsidan som 

veckovis redovisar nyheter. Fyra gånger årligen hålls sammankomster. Vår och höst får 

konsulterna information om företagets aktuella ekonomiska läge på ”infopubar” på kontoret. 

En sommarfest och en julfest hålls också, men då utan särskilt mycket arbetsrelaterad 

information.   
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2. Hur ser er organisation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Organisationen är uppbyggd som fem olika rör. Ett rör för konsultverksamheten, ett för 

rekryteringsverksamheten, ett för säljteamet, ett för Student Workers (som är ett dotterbolag 

till SJR och som arbetar med studenter som vill jobba extra under studietiden, eller som just 

tagit sin examen och vill ut i arbetslivet.), samt ett rör för den övergripande administrationen. 

 

Företaget har expanderat och finns idag i Stockholm, Malmö och från årsskiftet även i 

Göteborg. I Malmö och Göteborg finns (kommer att finnas) det rör för konsultverksamheten, 

rekryteringsverksamheten och för Student Workers, medan säljteamet sitter i Stockholm och 

jobbar mot marknaderna i Malmö och Göteborg. Administrationen sker från Stockholm mot 

alla tre kontoren.  

 

Organisationsstrukturen är relativt ny eftersom kontoret i Göteborg har kommit till. Stock-

holm var även tidigare huvudkontor men då arbetade Malmö mer fritt. Idag ska företaget 

styras enhetligt och vara början till en koncern. 

 

3. Hur ser er personalpolitik ut, och hur anser du att den har förändrats över tid? 

(Motivationshöjande åtgärder, kompetensutveckling) 

 

Det finns ingen generell kompetensutvecklingsplan på grund av att det är hög personalom-

sättning bland konsulterna inom företaget. Om en konsult skulle uttrycka intresse för att till 

exempel gå en kurs är man inom företaget öppen för diskussion. 

 

Det finns en personalidé som är nyligen nerskriven. I den står hur konsulterna ska tänka, 

känna och göra när de är ute på uppdrag hos kund. Den bygger på företagets kärnvärden som 

engagemang, professionalitet och att våga anta utmaningen som varje uppdrag innebär. Den 

handlar mindre om lojalitet och trygghet eftersom det inte är lika väsentligt i en bransch med 

hög personalomsättning.  

 

SJR är mycket selektiva vid rekrytering av nya konsulter och har en klar strategi när det gäller 

vilka personer som ska anställas. Anställningspolicyn säger bland annat att kandidaten ska ha 
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minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom branschen. SJR är en specialiserad, hög-

kvalitativ nischaktör, menar Hendrik Dahlgren. 

 

Den största motivationshöjande faktorn är uppdragen, som ofta är kvalificerade och 

spännande uppdrag hos stora välrenommerade företag. SJR har en bra uppfattning om vilken 

typ av personalidé kundföretagen har eftersom företaget känner sina kundföretag så pass bra. 

Många av kundföretagen har samarbetat med SJR under flera år. SJR ser till att konsulten mår 

bra på sitt uppdrag såväl socialt, som arbetsmässigt och känner att uppdraget är kul. 

 

4.  Hur går företagsledningen tillväga vid beslutsprocesser, har detta förändrats 

över tid? (Involvering?) 

 

Företaget har en platt organisation, men är både målstyrt och processorienterat. Konsulterna 

är inte involverade vid beslutsprocesserna, men däremot de interna medarbetarna. Det sätts till 

exempel upp individuella mål för varje konsultchef, som följs upp månatligen. På dessa 

möten diskuterar man hur varje medarbetare ska kunna prestera bättre till nästa månad. 

Resultatet rapporteras vidare till VD, som i sin tur rapporterar till styrelsen, som rapporterar 

till börsen. 

 

5. Måste ni som bemanningsföretag göra vissa anpassningar för att tillgodose 

kundens behov? (anpassning, standardiserade) 

 

SJR måste anpassa sig efter kunden men gör det bara till en viss gräns och inte in absurdum. 

Ibland lönar det sig att säga nej till en kundaffär för att inte riskera att ta åt sig ett uppdrag 

som de sedan inte kan tillsätta rätt person för. SJR vill inte arbeta med ramavtal där priset är 

en avgörande faktor, eftersom de inte vill satsa på volymaffärer med låg marginal. Företaget 

vill istället leverera kvalitet i varje affär. De ser sig själva som en specialiserad butik och inte 

som ett varuhus. 
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6. Vad anser du att ni har för konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter i 

branschen?  

 

Av de nischade bemanningsföretagen i branschen har SJR funnits längst. De interna med-

arbetarna på SJR tenderar att stanna länge och företaget har den längsta samlade erfarenheten 

i branschen, menar Hendrik Dahlgren. Företaget har valt en smal nisch som gör att de med sin 

branscherfarenhet har god kännedom om sitt verksamhetsområde. SJR arbetar med hög-

kvalitativa och långa rekryteringsprocesser vilket är en fördel gentemot de företag som inte 

har lång erfarenhet inom rekrytering och bemanning. Resultatet av detta blir att både kund-

företagen och potentiella medarbetare ser SJR som ett företag som sätter kvalitet främst.  

 

7. Vad anser ni är de största hoten mot er? (konjunktursvängning, konkurrensen 

från stora bemanningsföretag/nischade företag...) 

 

Det största hotet för SJR är att lagstiftningar gällande arbetsmarknadspolitiken förändras. 

Arbetsrätten är inte anpassad efter bemanningsföretagens verksamhet. Till exempel har 

konsulter som mellan sina uppdrag vill gå in och ur A-kassan ofta problem.  

 

Eftersom SJR är ett nischat företag är de mycket konjunkturkänsliga och yttre omsändigheter 

kan skapa kedjefaktorer som påverkar företaget negativt. Exempel på yttre faktorer kan vara 

oljepriset, ränteutvecklingen i USA och terrorattacker.  

 

SJR ser marknadsledande Manpower som positiv draghjälp eftersom de skapar fördelar för 

hela branschen genom att marknadsföra verksamheten. Den rådande konkurrensen på mark-

naden ser SJR inte som något hot eftersom de stora företagen i branschen inte är tillräckligt 

specialiserade och de mindre nischaktörerna är ännu inget hot för företaget. Istället menar SJR 

att ju fler bemanningsföretag desto starkare blir opinionsbildningen och branschorgani-

sationen Almegas ställning stärks. För SJR är konkurrensen nyttig eftersom den tvingar dem 

till att bli vassare och ännu bättre på det de gör. Vissa av de nischade företagen som kon-

kurrerar med SJR tror Dahlgren kommer att ha svårt att överleva när lågkonjunktur inträder.  

 

SJR ser inte en konsult som blivit köpt av kundföretaget som en förlust eftersom konsulten 

ofta i sin tur blir kund hos SJR genom att hyra in konsulter till sin nya arbetsplats. 
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8. Hur är er affärsidé utformad och framtagen?  

Tror du att era medarbetare känner till företagets affärsidé? 

 

Till en början var affärsidén utformad av grundarna men har sedan förändrats över tiden. 

Genom att Hendrik Dahlgren har bollat idéer och tankar med konsultchefer och andra 

medarbetare har det växt fram idéer som har förts fram till ledningen. Själva affärsidén har 

bestämts i styrelsen men med input från medarbetarna.  

 

SJR tror att de flesta i företaget såväl interna medarbetare som konsulter känner till företagets 

affärsidé. 
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Intervju med Amendo Bemanning 

 

Respondent: Susanne Bagger, VD  

 

1. Hur ser er interna kommunikation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Amendo har 10 interna medarbetare och ca 70 konsulter ute hos kundförtagen. Den interna 

kommunikationen fungerar genom att alla interna medarbetare träffas en gång i veckan på ett 

veckomöte där operativa frågor diskuteras, till exempel nya uppdrag och nya konsulter. 

Månatligen har företaget interna möten av mer strategisk karaktär, för att diskutera och 

informera varandra om ekonomiska frågor gällande till exempel budget, marknadsföring och 

resultatuppföljning.  

 

Ungefär var sjätte vecka har företaget konsultträffar, då konsulterna bjuds in till någon form 

av trivselaktivitet, till exempel vinprovning. Vid dessa tillfällen är trivseln i fokus. Två gånger 

per år träffas alla medarbetare, såväl interna som konsulter för att alla ska få ta del av viktig 

information om företagets resultat. Däremellan kan konsulterna ta del av information på 

företagets konsultwebb, där bland annat VD-brev och annan aktuell information publiceras. 

Informationen till konsulterna fungerar bättre i och med webblösningen, tycker Susanne 

Bagger. Eftersom konsulterna är ute hos kundföretagen får de inte riktigt ta del av samma 

eller lika mycket information som de interna medarbetarna, men det är viktigt att alla 

medarbetare får veta hur det går för företaget, menar Susanne Bagger. 

 

I bemanningsbranschen är det generellt hög personalomsättning. Många konsulter blir 

anställda av kundföretaget efter ett antal månader och är därför kanske inte lika intresserade 

av hur det går för bemanningsföretaget som en intern medarbetare är.  
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2. Hur ser er organisation ut, och hur har den förändrats över tid? 

 

Företaget har en VD och en ledningsgrupp som består av fyra personer. Susanne Bagger och 

två personer till ur ledningsgruppen är de som tillsammans grundade företaget. Alla utom VD 

är konsultchefer som befinner sig på ungefär samma nivå i organisationen. Det finns inga 

gruppchefer, vilket gör att organisationen är platt i sin utformning. I början arbetade även 

Susanne Bagger operativt som konsultchef, men i takt med att företaget vuxit har hon gått 

över till att arbeta som VD på heltid. Förutom VD´s förändrade arbetssituation har organi-

sationen sett ungefär likadan ut sedan företaget bildades. 

 

Varje konsultchef har max 15 konsulter att ansvara för. Konsultcheferna hjälper konsulterna 

med karriärrådgivning, kompetensutveckling och att byta uppdrag om en konsult hamnat på 

ett uppdrag som inte känns rätt.  

 

3. Hur ser er personalpolitik ut, och hur anser du att den har förändrats över tid? 

(Motivationshöjande åtgärder, kompetensutveckling) 

 

Personalpolicyn påverkar företagets styrningssätt. Företaget har en utformad personalpolicy, 

men som först på senare tid kommit på pränt. Alla konsulter har ännu inte hunnit ta del av 

personalpolicyn sedan den skrevs ner på papper.  

 

När en konsult anställs får denne en grundlig genomgång av företagets värderingar, verksam-

hetsplanering och affärsidé, samt vilka förväntningar företaget har på konsulten och 

konsultens förväntningar på företaget. Konsultchefen har årligen ett utvecklingssamtal med 

konsulten, där personlig och professionell utveckling diskuteras. Denna utveckling kan ske till 

exempel via kompetensutveckling och karriärcoachning. Konsulten får feedback på sin egen 

insats och ges möjlighet till att uttrycka sina egna åsikter. Tillsamman diskuterar konsulten 

och konsultchefen fram hur konsulten ska uppnå sina egna mål samt företagets uppsatta mål. 

 

Företaget har en avsatt pott med pengar för konsulternas kompetensutveckling. Kompetens-

utveckling erbjuds till exempel genom olika kurser. På sikt kommer interaktiv utbildning via 

webben att bli mer vanlig, tror VD, eftersom det är tidsbesparande och utbildningen kan ske 

när det passar konsulten.  
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Företaget tillhandahåller mobiltelefoner, datorer och bredbandsuppkoppling till de interna 

medarbetarna, som även erbjuds massage som subventioneras av företaget. Konsulterna får 

friskvårdsbidrag och gratis företagshälsovård.  

 

4. Hur går företagsledningen till väga vid beslutsprocesser, har detta förändrats 

över tid? (Involvering?) 

 

Ofta bollas frågor med hela den interna organisationen innan beslut fattas. De operativa 

besluten fattas oftast i slutändan av VD, men med input från medarbetarna. De strategiska 

besluten, som till exempel lönepolicy, fattas vanligtvis av styrelsen.  

 

Även konsulterna kan ibland ge företaget värdefull input i frågor gällande till exempel hur 

företaget kan förbättras och göras mer attraktivt för medarbetarna.  

 

5. Måste ni som bemanningsföretag göra vissa anpassningar för att tillgodose 

kundens behov? (anpassning, standardiserade) 

 

Företaget måste väldigt ofta anpassa sig efter kundens behov, eftersom företaget verkar inom 

en servicebransch. Även företagets kunder måste anpassa sig då de ibland ställer för höga 

krav på konsulternas bakgrund. Speciellt gäller detta när högkonjunktur råder och det är gott 

om arbeten. Det är då svårare att få tag på kandidater med helt rätt bakgrund.  

 

6. Vad anser du att ni har för konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter i 

branschen?  

 

Den största konkurrensfördelen, enligt VD, är att företaget är litet, flexibelt och specialiserat. 

Företaget är en nischaktör och strävar inte efter att bli en av de större aktörerna i branschen. 

Det fokuserar hellre på personliga relationer till konsulterna och kunderna. Genom relationer 

lär företaget känna sina konsulter och vet exakt vilken konsult som passar till vilket uppdrag. 

Genom att lära känna kundföretaget får de reda på exakt vilken typ av konsult kundföretaget 

efterfrågar.  
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Företaget arbetar inte med något säljteam och inte heller med någon separat rekryterings-

avdelning. Istället gör konsultcheferna hela jobbet själv, från att sälja in företaget till att 

plocka ut rätt person till uppdraget. Detta arbetssätt gör att ingen information försvinner på 

vägen, menar VD. Att arbeta på det här sättet bygger förtroende mellan kundföretaget och 

konsultchefen, vilket ofta leder till återkommande kunder. Ambitionen är att skapa långsiktiga 

relationer.  

 

7. Vad anser ni är de största hoten mot er? (konjunktursvängning, konkurrensen 

från stora bemanningsföretag/nischade företag...) 

 

VD anser att ett stort hot är om fri arbetsförmedling blir olagligt igen. I och med att avregler-

ingarna gällande arbetsförmedlingens monopol avskaffades så sent som 1992 är branschen 

fortfarande väldigt ung i Sverige. Hon tror dock att detta hot är litet, eftersom hon har svårt att 

tänka sig att en sådan lagändring skulle ske.  

 

Ett annat hot är att kundföretagen ofta behåller konsulterna och anställer dem, vilket medför 

att företaget ständigt förlorar medarbetare på detta sätt.  

 

Företaget, eller egentligen hela branschen, är väldigt konjunkturberoende. Vid lågkonjunktur 

är efterfrågan på konsulttjänster mycket lägre än vid högkonjunktur. Konjunkturen utgör 

därmed ett hot för företaget.  

 

De stora företagen i branschen ser inte VD som något egentligt hot, eftersom de stora före-

tagen inte är specialiserade. Däremot utgör de mindre, nischade bemanningsföretagen ett hot 

eftersom de konkurrerar om samma typ av specialiserade kunduppdrag. Företagets största 

konkurrenter är SJR, Michael Page och Human Capital som alla är nischaktörer i branschen.   
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8. Hur är er affärsidé utformad och framtagen? Tror du att era medarbetare 

känner till företagets affärsidé? 

 

De tre personerna som tillsammans grundade företaget utformade också affärsidén. En 

grundlig genomgång av affärsidén ges till varje konsult vid anställningens början, men VD 

tror inte att alla konsulter som idag arbetar för dem har exakt kännedom om hur affärsidén är 

formulerad. Dock kan de troligen återge den ungefärligt, eftersom den generellt visar vad 

företaget strävar efter. 


