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Förord 

Tanken till studiens frågeställning uppstod i samband med att vi insåg att vi strax själva skulle 

ut på arbetsmarknaden på riktigt och testa våra kunskaper. Detta fick oss att undra, vad har vi 

egentligen lärt oss? Samt i vilken mån kommer våra nylärda kunskaper att hjälpa oss ute i 

arbetslivet? En nyfikenhet började växa inom oss vilket ledde till det valda ämnet att 

undersöka utbildning och tidigare erfarenheters påverkan på dagens jobbmarknad. Som vi 

snabbt insåg går utbildning och tidigare erfarenhet att undersöka på väldigt många sätt och 

därför vill vi tacka Maria Smolander för hennes vägledning och tilltro till vårt arbete. Hon har 

givit oss bra och konstruktiv kritik under hela processen vilket har hjälp oss till där vi är idag. 

 

Vi vill även tacka vår opponentgrupp som varit ett bollplank under hela processen och 

kommit med kritik/feedback samt hjälp oss se saker ur ett annat perspektiv. Utan er hade vi 

aldrig stått där vi står idag! 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra intervjurespondenter som ställt upp och tagit tid för att få 

detta genomförbart och som bidragit till denna studie som förhoppningsvis kan vara till hjälp 

vid framtida forskning. 

 

 

 

Erik Gustafsson & Oscar Lindblad 
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Abstract 

Title: How important is the background of the CEO? 

 

Author: Oscar Lindblad & Erik Gustafsson 

 

Supervisor: Maria Smolander 

 

Date: 2015 - May 

 

Purpose: The study aims to examine how education and previous industry experience with a 

company's Chief Executive Officer (CEO), affect a company's success in the staffing industry 

 

Method: The study uses method triangulation , a combination of quantitative and qualitative 

methods . The study has a quantitative approach to the cross-sectional design. The choice of 

combining several study designs are made to create a greater understanding of the research 

topic . 

 

Results & Conclusion: The findings determines whether the study's hypotheses are 

confirmed or dismissed  
 

 Hypothesis 1.1: A higher level of education increases the likelihood of successful 

entrepreneurship . The hypothesis can neither be confirmed nor dismissed .   

 Hypothesis 1.2: A higher level of education does not increase the likelihood of 

successful entrepreneurship . The hypothesis can neither be confirmed nor dismissed .  

 Hypothesis 2.1: Previous experience in the sector increases the likelihood of 

successful entrepreneurship . The hypothesis can neither be confirmed nor dismissed .   

 Hypothesis 2.2: Previous experience in the industry will not increase the likelihood of 

successful entrepreneurship . The hypothesis can neither be confirmed nor dismissed . 

 

Suggestions for future research: It would be interesting to do the study on a larger scale , 

with more number of respondents would study demonstrate clearer connection . Further 

research could also involve more factors for business success in order to get a broader view 

on the definition of success. Another interesting approach for future research might be to 

explore how the distinction between different fields look like, instead of only one industry in 

this study. Other industries . It would be interesting to do a similar study on a completely 

different industry or small business to see what the result is when . 

 

Keywords: Education , experience , success , number of employees , turnover, growth , profit 

margin , Chief Executive Officer 
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Sammanfattning 

Titel: Hur viktig är VDn’s bakgrund egentligen? 

 

Författare: Oscar Lindblad & Erik Gustafsson 

 

Handledare: Maria Smolander 

 

Datum: 2015 - Maj 

 

Syfte: Studien avser att undersöka hur utbildning och tidigare branscherfarenhet hos ett 

företags Verkställande Direktör (VD), påverkar ett företags framgång inom 

bemanningsbranschen 

 

Metod: Studien använder sig av metodtriangulering, en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Studien har en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign av att kombinera 

flera undersökningsdesigner är gjord för att skapa en ökad förståelse för undersökningsämnet. 

 

Resultat & Slutsats: Slutsatserna fastställer huruvida studiens hypoteser bekräftas eller 

avfärdas.  
 

 Hypotes 1.1: En högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för framgångsrikt 

företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

 Hypotes 1.2: En högre utbildningsnivå ökar inte sannolikheten för framgångsrikt 

företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

 Hypotes 2.1: Tidigare erfarenhet inom branschen ökar sannolikheten för 

framgångsrikt företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

 Hypotes 2.2: Tidigare erfarenhet inom branschen ökar inte sannolikheten för 

framgångsrikt företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att göra studien i större skala, med fler 

antal respondenter skulle studien påvisa tydligare samband. Fortsatt forskning skulle även 

kunna beröra fler faktorer för ett företags framgång för att få en bredare syn kring definitionen 

av framgång. Ett annat intressant tillvägagångsätt för fortsatt forskning kan vara att undersöka 

hur skillnaden mellan olika branscher ser ut, istället för endast en bransch som i denna studie. 

Andra branscher.  Det vore intressant att göra en liknande undersökning på en helt annan 

bransch eller på mindre företag för att se hur resultatet blir då.  

 

 

Nyckelord: Utbildning, erfarenhet, framgång, antal anställda, omsättning, tillväxt, 

vinstmarginal, Verkställande Direktör 
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1.0 Inledning 

Inledningsvis presenteras bakgrund till studien gällande högskolans utveckling kopplat till det 

ökande antalet företag och Sveriges tillväxt med fokus på bemanningsbranschen och dess 

framgång. Därefter följer en problemdiskussion samt problemformulering, och avslutningsvis 

frågeställning, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Enligt ekonomifakta (2014) har idag hela 88 procent av Sveriges befolkning mellan åren 25-

64 en gymnasieutbildning, och tittar man på den yngre generationen, 25-34 år så har hela 91 

procent gymnasieutbildning. Även om gymnasieutbildning blivit mer eller mindre än 

självklarhet för den svenska befolkningen så är det inte lika självklart med en 

högskoleutbildning. Siffror som ekonomifakta publicerade 2012 visar på att endast 34 procent 

av Sveriges befolkning mellan åren 25-64 har en högskoleutbildning på minst 3 år. Siffran för 

befolkningen mellan år 25-34 är dock lite högre och landar på 41 procent.  

 

Trots att mindre än hälften av Sveriges befolkning besitter en högskoleutbildning så har 

utveckling inom högskolan gjort stora framsteg från 1950 tills idag (2015). På 1950-talet 

studerade mindre än 50 000 personer i högskolan, nästkommande 10 år studerade drygt 100 

000. Högskolereformen som skedde 1977 innebar att utbildningar med ytterligare 46 000 

studenter fördes in i högskolan. 3 år därefter, på 1980-talet omfattade den 150 000 studenter. 

10 år senare, under 1990-talet startades en utbyggnad av högskolan, och antalet studenter 

ökade med 15 000 - 20 000 per år till att mot slutet av 1990-talet bestå av hela 260 000 

studenter. I början av 00-talet påbörjades det en ny utbyggnad av högskolan, vilket ökade 

antalet studenter till 340 000. Höstterminen 2010 fanns det närmare 370 000 studenter 

registrerade i högskolan. (UKÄ, 2013) 
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Figur 1 - Utvecklingen av antalet studerande på Sveriges Högskolor från 1977 - 2012 

 
Källa: UKÄ, 2013 

 

Samtidigt som utbildningsnivån generellt sett har blivit högre i Sverige så har även antalet 

nystartade företag drastiskt ökat i Sverige, och framförallt från slutet av 1990-talet och fram 

tills idag (2015). Mellan åren 1990-2000 startades i snitt 34 000 - 39 000 företag varje år. 

Åren därpå har det successivt skett en ökning av nystartade företag och år 2014 startades hela 

71 668st företag. (Ekonomifakta, 2014)  

 

Utifrån texten ovan kan man då se att i takt med att utbyggnaden av högskolan samt antalet 

högskolestudenter/universitetsstudenter ökat så har även antalet nystartade företag drastiskt 

ökat i Sverige. 

 

Hur framgångsrika alla dessa nystartade företag blir kan bero på många anledningar. En 

anledning är tidigare erfarenheter hos företagsledaren. Mellan åren 2010 - 2012 startades 69 

855 nya företag i Sverige. Av dessa hade 35,8 procent av dessa arbetat inom samma bransch 

innan de startade företag och 15,1 procent hade varit ägare till ett annat företag (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Dessa siffror visar att mer än hälften (50,9 procent) av grundarna haft 

tidigare erfarenhet av branschen eller företagsamhet i någon form innan de startat företag. 

Dessa siffror påvisar även att tidigare erfarenhet av bransch eller företagsamhet kan vara en 

avgörande faktor till hur framgångsrikt ett företag blir. 

 

Om man tittar djupare på ökningen av antal högskoleutbildade kopplat till ökningen 

av nystartade företag avspeglar sig positivt i Sveriges tillväxt. En forskarrapport från 

Entreprenörskapsforum (2014) visar att hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 

skedde genom en ökad andel högutbildade anställda, och inte av den tekniska utvecklingen. 

Resultaten visar även att högskoleutbildade som börjat jobba inom näringslivet, har en 

produktivitet som är tre gånger så hög jämfört med lågutbildade. 

 

En bransch som under de senaste 20 åren varit Sveriges snabbast växande är 

bemanningsbranschen (Bemanningsforetagen.se, 2015). Antalet anställda inom 

bemanningsbranschen har markant ökat det senaste decenniet, detta till följd de senaste årens 

kraftiga konjunktursvängningar vilket har ökat företags behov av att snabbt kunna reglera sina 



 9 

personalstyrkor (Konjunkturinstitutet, 2012). Mellan åren 1994 till 2011 har antalet anställda 

mer än tiofaldigats, från 5 000 till 63 000. Branschen breddades till att omfatta nya 

yrkesgrupper över hela arbetsmarknaden. I och med detta tillkom nya tjänster. Den svenska 

bemanningsbranschen är en av de mest välutvecklade i Europa och branschen har visat sig 

vara framgångsrik. (Bemanningsforetagen.se, 2015). 

 

Framgång tolkas olika av olika forskare. Exempelvis menar Simpsons et al. (2004) att 

framgång kan definieras som tillväxt, hållbarhet och omsättning. Denna studie definierar 

framgång genom att titta på de kvantitativa framgångsindikatorerna, omsättning och antal 

anställda, då verksamhet inom bemanningsbranschen består till stor del av personaluthyrning, 

omställning och rekrytering (Bemanningsforetagen.se, 2015).  

 

Och för att bemanningsbranschen skall kunna bemöta den växlande efterfrågan så måste 

bemanningsföretag se till att deras utbud är tillräckligt stort för att täcka efterfrågan. 

(bemanningsforetagen.se, 2015) Utifrån detta kan man se att det är fördelaktigt att ha en stor 

mängd anställda i sitt bemanningsföretag så att man kan bemöta denna efterfrågan. Om man 

då i ett företag kan täcka större del av efterfrågan än sina konkurrenter, anses man vara mer 

framgångsrik inom branschen då man har större marknadsandel. Därför har faktorn antal 

anställda valts som en indikator i denna studie. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I takt med att utbildningsnivån hos den svenska befolkningen blir allt högre så kräver även de 

svenska företagen allt mer vid anställningar. Två aspekter som företag framförallt tittar på är 

utbildningsnivå samt specifika branscherfarenheter. (Arbetsförmedlingen.se) 

 

Enligt Landström (1995) så är vikten av utbildning och tidigare företagande värdefulla 

meriter. Ju högre utbildning och tidigare erfarenhet man har, desto större chans har man att 

lyckas etablera sig som företagare. Enligt Andréll (1994) så behövs ingen utbildning, men 

vissa kunskaper inom ekonomi och marknadsföring är bra att ha.  

 

Chowdhury, Alam, & Arif (2013) påstår i sin studie, med stöd från tidigare forskning (Staw, 

1991; Meng & Liang, 1996) att det finns en stark positiv korrelation mellan utbildningsnivå 

och framgång. Detta ger en antydan om att det faktiskt kan finnas ett samband mellan 

utbildningsnivån hos de ledande individerna inom ett företag och dess företags framgång. 

Cirka en tredjedel av alla företagen grundas av personer med eftergymnasial utbildning 

överstigande två år (Statistiska centralbyrån, 2014). Samtidigt så finns endast ungefär en 

tredjedel av företagen som startas kvar i över tre år (Ekonomifakta, 2014).  

 

Collier, Green, Kim & Peirson (2011) har i sin studie dragit en liknande slutsats om 

utbildningsnivån, nämligen att det är mer sannolikt att ett företag överlever om de anställer 

mer utbildad arbetskraft, vilken tyder på att kompetens i form av utbildning inom företaget 

ökar dess sannolikhet att överleva. Detta bör i sin tur vara applicerbart och ha stor betydelse, 

för Verkställande Direktören (VD) av företaget som skall leda och ta viktiga beslut.  

 

Tidigare forskning menar även att den ledare som bäst kan anpassa sitt ledarskap till 

situationens krav, fungerar bäst som ledare. Så om ledaren är mer förberedd och utbildad för 
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sin roll, så bör denne vara bättre lämpad och kunna leda företaget bättre. Ken Blanchard och 

Paul Hersey (2000) förklarar situationsanpassat ledarskap och menar att det är situationen 

som bör avgöra vilken ledarstil som bör användas. I denna form av ledarskap ingår fyra stilar, 

det instruerande, coachande, stödjande och delegerande. Ledaren anpassar sig i sin tur sin 

ledarstil efter medarbetarens mognadsgrad. Ledaren som anpassar sig bäst till situationens 

krav, fungerar bäst som ledare. En grundläggande tanke är att ledarskap kan utvecklas, därför 

bör det gå att genom utbildning utvecklas till en bättre ledare, vilket i sin tur bör öka 

chanserna till ett framgångsrikt företagande. 

 

Bemanningsbranschen ligger bra i tiden och är ett hett ämne. Flygbolaget Norwegian sa 

nyligen upp alla sina anställda för att sedan återanställa dem via bemanningsföretag. Vilket i 

sin tur skapade strejk och stora diskussioner (Sverigesradio.se). Då ämnet är relativt nytt och 

outforskat, speciellt i Sverige där ingen tidigare forskning är funnen, leder till att tidigare 

erfarenhet och utbildning hos en VD och dess framgång inom bemanningsbranschen är ett 

intressant studieobjekt att testa tidigare forskares resultat på.  

 

1.3 Frågeställningar: 

 Påverkar företagsledarens akademiska nivå företagets framgång? 

 Påverkar företagsledarens tidigare branscherfarenhet företagets framgång?   

1.3.1 Hypoteser 
 

 Hypotes 1.1: En högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för framgångsrikt 

företagande 

 Hypotes 1.2: En högre utbildningsnivå ökar inte sannolikheten för framgångsrikt  

företagande 

 Hypotes 2.1: Tidigare erfarenhet inom branschen ökar sannolikheten för  

framgångsrikt företagande 

 Hypotes 2.2: Tidigare erfarenhet inom branschen ökar inte sannolikheten för  

framgångsrikt företagande 

1.4 Syfte 

Studien avser att undersöka hur utbildning och tidigare branscherfarenhet hos ett företags 

Verkställande Direktör (VD), påverkar ett företags framgång inom bemanningsbranschen. 

1.5 Avgränsning 

Studien avser den Svenska bemannings- och rekryteringsbranschen och de 151 företag som 

har en omsättning på över 50 000 tkr.  
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2.0 Teori  

Inledningsvis presenteras en teoretisk referensram genom en övergripande sammanställning 

av vad tidigare studier inom forskningsområdet bidragit med, samt hur forskningen berör de 

utvalda variablerna som valts att undersökas (tidigare erfarenhet och utbildning). Därefter 

presenteras definitioner av begreppet framgång som definieras utifrån variablerna 

omsättning, antal anställda, tillväxttakt samt vinstmarginal. Därefter presenteras studiens 

analysmodell som kommer att utvärdera om studiens undersökningsvariabler påverkar ett 

företags framgång eller inte, samt om företaget i fråga kan kategoriseras som framgångsrikt. 

2.1 Teoretisk referensram 

Den litteratur som samlats in ligger till grund för den fortsatta studien. Bryman & Bell (2013) 

menar att den teoretiska referensramen är viktig och utgör en grund för den forskning som 

utförs. Den teoretiska referensramen i denna studie ligger som grund för resterande delar av 

arbetet och kommer att presenteras utifrån tidigare forskning samt teorier kring utbildning, 

erfarenhet och ledarskap. 

 

Efter att ha genomfört sökningar gällande artiklar samt forskning som berör ett positivt 

samband mellan tidigare erfarenhet, utbildning och framgångsrikt företagande konstaterades 

det att väldigt få undersökningar har genomförts inom detta forskningsområde. Det verkar 

således inte heller finnas någon tidigare teoretisk modell av användning för just detta 

specifika forskningsområde. Däremot har undersökningsvariablerna enskilt eller tillsammans 

med andra variabler utgjort faktorer som tagits i beaktning beträffande vad som kan 

kategoriseras framgångsrikt företagande. Avsikten blir därför att skapa en teoretisk 

referensram av vad tidigare forskning påvisat som sedan skall ligga till grund för 

genomförandet av studien.    

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Utbildning 

Backes-Gellner & Werner (2007) hävdar att man kan slutsatser om en individs produktivitet 

genom att titta på individens beteende gällande andra aktiviteter denna är involverad i, t.ex. 

individens utbildning. Detta antagande om att goda studieresultat leder till en ökad 

produktivitet är något som forskare studerat vidare inom och kommit fram till att utbildning 

ofta leder till en högre sannolikhet att lyckas nå framgång inom företagande. (Chowdhury, et 

al. 2013; Collier, et al. 2011; Meng & Liang, 1996; Staw, 1991). 

 

Collier et al. (2011) påpekar framförallt vikten av entreprenörens egen utbildning men menar 

att chefers syn på utbildning varierar. Framförallt föreställningar gällande effekten av 

utbildning och anställning av utbildad personal. Denna variation beror till stor del på chefers 

uppskattning av de positiva effekter som utbildning medför. (Millán, J., Congregado, E., 

Román, C., Van Praag, M. & Van Stel, A. 2013) delar Beckes-Gellner et al. (2007) 

förhållningssätt gällande att entreprenörens utbildningsnivå har stor påverkan men menar 

även att andra intressenters utbildningsnivå spelar stor roll och beskriver detta ur ett utbud- 

samt efterfrågeperspektiv. Där de anställda med högre utbildning ökar produktiviteten inom 

företag vilket i sin tur leder till ett ökat utbud. Medans konsumenter med högre 

utbildningsnivå ökar efterfrågan samt ställer krav på nya innovativa produkter och tjänster. 
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Om nu utbildning får anses vara bekräftat gällande att det bidrar till en ökad sannolikhet för 

att uppnå framgång inom företagande så är det mer tvetydigt gällande hur specifik utbildning 

kring ämnet entreprenörskap ökar förutsättningarna eller inte. Kirby (2004) hävdar att 

utbildningar som är ämnade att förbereda individer för entreprenörskap snarare utbildar 

individer om ämnet entreprenörskap än att faktiskt utbilda individer inför detta. Kirby (2004) 

hävdar att specifik utbildning endast i enstaka fall skapar speciella förutsättningar för 

individen som den senare kan dra nytta av för att lyckas nå framgångsrikt företagande. 

Dickson, P.H., Solomon, G.T. & Weaver, K.M. (2008) delar detta förhållningssätt om 

tvetydighet gällande kopplingen mellan specifik utbildning inom entreprenörskap och 

framgångsrikt företagande, men hävdar att det finns en positiv korrelation mellan dessa. 

Dickson et al. (2008) hävdar att det finns starka bevis för en koppling mellan allmän 

utbildning och framgångsrikt företagande. 

 

Däremot menar Van Praag, M., Van Witteloostuijn, A.& Van der Sluis, J.(2009) att 

entreprenörskap snarare har en negativ korrelation till utbildning. De menar att individer 

upplever entreprenörskap som mindre värdefullt än övrig utbildning samt att ju högre 

utbildning en individ har ju mindre motiverad blir denna till att bli entreprenör. Däremot 

uppskattar Van Praag et al. (2009) att entreprenörer har en 2- till 13 procent högre inkomst än 

individer med vanlig anställning, givet att dessa individer har samma utbildningsnivå. Detta 

beror på att individer med eget företag ges större möjligheter att använda sig av sina 

kompetensområden för maximal produktivitet och avkastning. 

 

Arthur, Cabrera & Hisrich (2012) vidhåller tidigare forskares förhållningssätt om att 

företagarens utbildningsnivå är viktig, men menar att det inte behöver vara den avgörande 

faktorn. Arthur et al. (2012) hävdar att utbildning fortfarande rankas högt jämfört med andra 

faktorer men att man snarare bör titta på samspelet mellan utbildning andra faktorer. 

Halabí,C.E. & Lussier, R.N. (2014)  hävdar i sin studie att framgångsrika företagare har högre 

utbildningsnivå än övriga företagare, detta trots att de inte presenterar några större empiriska 

skillnader. Bristen på empiriska skillnader hävdar Halabí et al. (2014) beror pga. att det inte 

finns något utpräglad koppling mellan utbildning och företag, utan att denna koppling snarare 

är indirekt. Halabí et al. (2014) påvisar däremot att företagare i genomsnitt hade 2,9 års 

högskoleutbildning och att majoriteten haft erfarenhet av företagsrelaterade aktiviteter. 

 

2.2.2 Erfarenhet 

Tidigare erfarenhet av branschen bör öka överlevnaden samt omsättningen för nybildade 

företag menar Delmar & Shane (2006). Detta pga. tre olika anledningar. (1) Mer erfarenhet 

inom branschen resulterar i bättre förståelse för kunderna, eftersom att man endast kan få 

sådan information via aktivitet inom den specifika branschen. (2) Mycket information och 

färdigheter som krävs för att effektivt kunna utnyttja en möjlighet kan man bara lära sig 

genom anställning inom den specifika branschen eftersom den typen av information inte finns 

fastställd. (3) Sociala band och kontakter till distributörer och leverantörer skapas genom 

aktivitet inom en bransch. De kom även fram till att grundarens erfarenhet ökar både 

överlevnadsgraden samt omsättningen i företaget, men de menar att effekterna inte var linjära. 

Grundare med 11-15 års branscherfarenhet hade även utmärkande högre omsättning. Andra 

forskare har även kommit fram till att grundare som har tidigare erfarenhet inom samma 

bransch presterar bättre än de som inte har tidigare erfarenhet (Bosma, Van Praag, Thurik & 

De Wit (2004). 
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Van Praag (2003) menar att relevant erfarenhet, exempelvis inom samma yrke eller bransch, 

är en stor fördel för att bli framgångsrik som egenföretagare. Han menar att erfarenhet gör att 

risken sjunker, och har därför en positiv effekt på företagets framgång. Aldrich & Martinez 

(2001) styrker även detta i sin studie, där de anser att en viss mängd förkunskaper krävs för att 

nå framgång inom företagande, antingen i form av erfarenhet eller utbildning. Även Harada 

(2003) menar att tidigare erfarenhet inom branschen, tidigare kunskap om marknaden samt 

annan relaterad företagserfarenhet är faktorer som ger positiv inverkan på företagets 

omsättning, som är en av faktorerna för framgång i denna studie. Det finns även forskare som 

har andra uppfattningar om erfarenhet. Toft-Kehler, Wennberg & Kim (2013) anser att 

erfarenhet är positivt för erfarna entreprenörer, men att det kan ha negativ påverkan för de 

som är nybörjare på företagande. Detta pga. att man som nybörjare kan ha svårt att 

generalisera sin erfarenhet i nya satsningar, och därav i värsta fall prestera sämre än de hade 

gjort utan erfarenheten. 

 

Fiet, Norton & Clouse (2012) menar att tidigare erfarenhet behöver vara specifik och 

djupgående från verksamheter inom samma bransch eller yrke, och vara mer än bara allmän 

information. Om erfarenheten uppfyller tidigare kriterier så medför den då en ökad 

ekonomisk potential. Mitsuhashi & Oe (2013) menar att nystartade företag där grundaren har 

erfarenhet och arbetslivserfarenhet från samma bransch, når sin break even-punkt snabbare. 

Men att tidigare erfarenhet av uppstart av företag inte har någon påverkan på detta. Denna 

effekt stärks ytterligare om företaget lägger mer resurser på att sprida och tolka denna 

erfarenhet i företaget. Även Jo & Lee (1996) menar att tidigare erfarenhet inom relaterade 

områden leder till högre lönsamhet i företaget. Mitsuashi & Oe (2013) menar även att i studier 

där det saknas positiva samband mellan tidigare erfarenhet och lönsamhet beror på att man 

har gjort antagande om att grundarnas personliga erfarenheter automatiskt blir organisatoriska 

tillgångar utan systematiskt arbete. De påpekar även att det finns tre olika typer av tidigare 

erfarenhet som grundaren kan besitta; (1) Tidigare erfarenhet av uppstart av företag. (2) 

Arbetslivserfarenhet. (3) Erfarenhet från samma bransch. 

 

2.3. Definitoner av begreppet framgång 

 

Idag (2015) beskrivs och uppfattas begreppet framgång på olika sätt beroende på vem frågan 

ställs till samt i vilket sammanhang frågan tas upp i. Därför kommer en först en genomgång 

av hur forskning valt att definiera framgång under åren. Vilket sedan följs upp med hur 

bemanningsbranschen valt att mäta framgång. Slutligen beskrivs hur studien valt att definiera 

och undersöka begreppet framgång.  

 

 

2.3.1 Hur tidigare forskning definierar framgång 

 

Forskare har olika syn på begreppet framgång, och har än idag (2015) inte kunnat enas om en 

specifik definition av begreppet.  

 

Van Praag (2003) mäter i sin studie framgång genom en alternativ metod, nämligen företagets 

livslängd. Hon menar att ju längre ett företag kan överleva, ju mer framgångsrikt är företaget. 
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Även Watson, Hogarth-Scott & Wilson (1998) förespråkar detta tankesätt. I sin studie 

fokuserar de på utveckling och tillväxt i nya småföretag samt vilka faktorer som kan 

förknippas med antingen misslyckande eller överlevnad. Littunen & Niitykangas (2010) 

definierar i sin studie framgång som hög tillväxt under företagets fyra första verksamhetsår 

och därefter hög utveckling för de kommande fyra verksamhetsåren.  

 

Ett mer statistiskt tillvägagångsätt för att avgöra om ett företag är framgångsrikt eller inte, är 

att titta på företagets omsättning och antalet anställda, vilket Perren (1999, 2000) starkt 

förespråkar och själv använder sig av som mätstock i sin studie av tillväxt i småföretag.   

 

Stewart (2004) menar att karakteristiskt för framgångsrika företag är att de bland annat 

återinvesterar en andel av vinsten i sin kärnverksamhet, vilket tyder på en medvetenhet om att 

de måste förvänta sig regelbundna förändringar och hålla sig innovativa för att vara fortsatt 

konkurrenskraftiga. Detta ligger även i linje med en av Druckers (1958) fem 

”överlevnadsfunktioner”, vilken innebär att företag måste sträva efter att hålla sig innovativt 

för att överleva.  Framgångsrika företag bör därav vara innovativa och öppna för regelbundna 

förändringar.  

 

Alla dessa försök att enas om en definition har misslyckats (Watson et al, 1998) Däremot är 

tillväxt och lönsamhet två kvantitativa variabler som generellt brukar undersökas (Beaver, 

2002; Alsbury, 2001).  

 

 

2.3.2 Hur bemanningsbranschen definierar framgång  
 

Som nämts tidigare har bemanningsbranschen varit den snabbast växande branschen de 

senaste 20 åren, detta beror till stor del på bemanningsföretagens förmåga att snabbt tillförse 

företagens resursbehov (bemanningsforetag.se, 2015).  

 

Bemanningsbranschen är en branschen med flukturerande efterfråga, därav så måste 

bemanningsföretag se till att ha ett stort utbud anställda, delvis för att bemöta efterfrågan men 

även för sin överlevnad. Ett bemanningsföretag som inte kan bemöta efterfrågan blir bortvalt 

och mister där av en inkomstkälla, vilket i värsta fall kan leda till konkurs. 

(bemanningsforetag.se, 2015) 

 

För att titta på bemanningsbranschen har bransch- och arbetsgivarorganisationen 

Bemanningsföretag använts. Bemanningsföretag är en organisation för företag med 

verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering, som bland annat samarbetar med 

andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel 

Arbetsförmedlingen och trygghetsråden. (bemanningsforetag.se, 2015) 

 

2.3.3 Hur uppsatsen definierar framgång 

Studien har valt undersöka framgång genom att titta på de statistiska variablerna, Omsättning, 

Antal Anställda, tillväxttakt samt vinstmarginal. Omsättning valdes för att det ofta 

förekommer som en framgångsindikator i tidigare forskning samt att bemanningsbranschen 
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använder omsättning för att ta fram de 25 största bemanningsföretagen. Antal anställda valdes 

för att även denna variabel är förekommande vid tidigare forskning, inte minst i Perren’s 

studie om tillväxt i småföretag (1999, 2000). De två sistnämda, tillväxttakt och vinstmarginal 

valdes för att tillväxt och lönsamhet två kvantitativa variabler som generellt brukar 

undersökas (Beaver, 2002; Alsbury, 2001). 

3.0 Metod 

Först presenteras studiens val av metod, för att sedan gå in på studiens population & urval. 

Sedan tas genomförande av metod upp. Därefter kommer studiens modell och dess 

utformning för att sedan förklara hur studien genomförts och hur beräkningar av data har 

skett. Slutligen kommer studiens validitet & reliabilitet och kvalitetsmått för att sedan 

avslutas med metodkritik. 

3.1 Val av metod  

Studien använder sig av metodtriangulering, en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Studien har en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign. Valet av att kombinera flera 

undersökningsdesigner är gjord för att skapa en ökad förståelse för undersökningsämnet 

(Denscombe, 2009, s183-185). En tvärsnittsdesign innebär data från mer än ett enda fall och 

undersöker variationen mellan organisationer. Detta för att studera relationen mellan variabler 

utan tidsmässig relation med syfte att finna olika sambandsmönster (Bryman & Bell, 2013, 

s68-69). Studiens kvalitativa strategi används för att kunna få mer information gällande 

företagsledarnas åsikter gällande studiens undersökningsvariabler.  Den kvalitativa 

forskningens fokus ligger enligt Bryman och Bell (2013, s299-300) på att kunna förmedla den 

deltagande individens syn på verkligheten, framhäva detaljer och kunna gå på djupet istället 

för bredden och jämfört med kvantitativ forskning är den mer flexibel. Designen förbehåller 

uppsatsen från övriga kausala samband, eftersom designens egenskaper inte täcker detta. 

(Bryman & Bell, 2013, s322)  

 

Bryman et al. (2013, s88) menar att den kvantitativa forskningen handlar om insamling av 

numeriska data. Relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag och synen på 

verkligheten är objektiv. Den kvantitativa metoden syftar till att mäta insamlad data och kan 

ses som ett verktyg för att få fram skillnader (Bryman et al, 2013, s88-89). Där av valdes en 

surveyundersökning att användas som insamlingsmetod för den kvantitativa och kvalitativa 

delen. Till den kvantitativa delen utformades en postenkät, medans till den kvalitativa delen 

valdes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Bryman och Bell (2013, s362-363) 

menar att det finns tre fördelar med öppna frågor. 1, det lämnar utrymme för oförutsedda svar 

och reaktioner. 2, respondenterna ges möjligheten att svara med egna ord och 3, det ger en 

inblick i respondentens kunskapsnivå gällande ämnet i fråga, samt hur viktigt de anser frågan 

vara. Bryman och Bell (2013, s367) menar att semistrukturerade intervjuer tillåter en 

flexibilitet samtidigt som de har en viss struktur, vilket genererar material som håller en god 

kvalitet.  

 

Bryman och Bell (2013, s369-370) beskriver att i semistrukturerade intervjuer används ofta 

en intervjuguide som visar vilka specifika områden som kommer beröras, de nämner även att 

följdfrågor är något som ofta förekommer. Följdfrågor ett verktyg för att säkerställa att 

forskaren uppfattar svaret på rätt sätt. Följdfrågor används för att säkerställa att den 

information som behövs för att genomföra studien genereras (ibid). Eftersom det empiriska 
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materialet bygger på intervjuer anpassas antalet till en sådan storlek där teoretisk mättnad 

uppnås. Enligt Bryman och Bell (ibid) innebär teoretisk mättnad detsamma som att fler 

intervjuer inte tillför någon ny information, han menar även att tidsbrist är något som 

påverkar valet att genomföra fler intervjuer. Intervjuguiden ska underlätta att besvara de 

frågeställningar forskaren har, det är därför viktigt att välja frågor som täcker de områden som 

forskaren är intresserad av (Bryman et al, 2013, s369-370).  

 

Studien använder sig av en deduktiv ansats som avser att pröva teorier från tidigare forskning 

genom hypotesprövning (Bryman et al, 2013, s23-24). Studiens hypoteser baseras på vad 

tidigare forskning gällande utbildning och erfarenhet påvisat, detta presenteras i studiens 

teoriavsnitt (2.2 Tidigare forskning). 

3.2 Genomförande av metod  

Inledningsvis görs en beskrivning av tillvägagångssättet för urvalet, där företag valts utifrån 

ett bekvämlighetsurval då mailadresser låg till befogande hos en kontakt inom branschen. 

Urvalet är således företag inom bemanningsbranschen samt kategoriseras att ha en omsättning 

på minst 50 000 tkr. Bryman och Bell (2013, s124-125) beskriver bekvämlighetsval utifrån att 

det grundar sig på att företaget är tillgängligt för forskaren.  

 

En mindre pilotstudie utfördes innan surveyundersökningen. Detta för att säkerställa att 

frågorna var utformade på rätt sätt, samt inte var ledande eller oklara i sin utformning. 

Frågorna rör respondenternas attityder, samt deras bransch- och utbildningserfarenhet. 

 

När urvalet var gjort skickades en enkät samt introduktionsbrev ut till de 151st företag som 

uppfyllde dessa kriterier. Av 151st utskick besvarades 42st, vilket gav en svarsfrekvens på ca 

28 %. Det gjordes även försök i att få 8st kvalitativa intervjuer, som genom svårigheter av att 

få svar slutligen resulterade i 6st. 

 

Surveyundersökningen bestod av en postenkät via internet. Enligt Bryman & Bell (2013, 

s162) är enkäter billiga och snabba att administrera, vilket tilltalade då undersökningen 

skickades ut till ett stort antal respondenter på kort tid med begränsad budget. Fördelarna med 

en postenkät är att respondenterna själva fyller i enkäten och att den genom internet enkelt 

kan distribueras till många respondenter på samma gång, att intervjuaren inte påverkar svaren, 

samt att man undviker variation i formuleringarna av frågorna, att postenkäten enkelt kan 

anpassas efter respondenternas behov, då de kan besvara enkäten när de har tid för det 

(Bryman & Bell, 2013, s163). Enkäten är utformad med framförallt slutna frågor, den är 

tydlig och lätt att förstå och besvara. Urvalet av respondenter är gjort med vetskapen om att 

bortfallet kan beräknas bli stort via en postenkät, och genom at hålla enkäten kort och mindre 

tidskrävande samt genom att skicka ett introduktionsbrev tillsammans med länken med 

enkäten (Bryman & Bell, 2013, s165-166). I vissa fall förekom även telefonkontakt där vi 

ställde enkätfrågorna och sedan fyllde i enkäten åt respondenten.  

 

Postenkäten följdes sedan upp med en Kvalitativ semistrukturerad telefonintervju. Det valdes 

även att sammanfatta intervjuen samtidigt som intervjun gjordes, detta för att möjligheten till 

inspelning inte fanns, samt att det kan göra intervjupersonerna oroade (Bryman et al, 2013, 

s375). Innan intervjun var klar så lästes sammanfattningen upp för respondenten, eventuella 

fel rättades till och godkändes sedan innan intervjun var slut. Bryman & Bell (ibid) Menar att 

det finns risker vid användning inspelningsutrustning, då närvaron av inspelningsutrustningen 

kan få intervjupersonen att bli eftertänksam, vilket kan leda till annorlunda svar jämfört med 
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om intervjun genomförts utan inspelningsutrustning. Enligt Bryman & Bell (ibid) går de flesta 

går med på att intervjun spelas in, men menar att det kan finnas ett antal som vägrar.  

 

Kvalitativa studier genererar snabbt en stor mängd textmaterial som enligt Bryman och Bell 

(2013, s372) kan anses otympligt. Detta gäller även denna studie och där av har materialet 

sammanfattas för att reducera materialet och göra det lättare att arbeta med. Bryman och Bell 

menar att man bör använda en teknik som gör materialet meningsfullt i studien (2013, s360). 

3.3 Population & Urval 

Populationen i denna studie är alla företag i Sverige. Urvalet är gjort efter studiens 

avgränsning, svenska bemanning- och rekryteringsföretag med en omsättning som var högre 

än 50 tkr räkenskapsårets 2013.   

Studien använder sig av ett icke-sannolikhetsurval, en urvalsteknik som inte baseras på slump. 

Ett bekvämlighetsval valdes för att begränsade undersökningen till företag som har en 

omsättning på minst 50 000 tkr räkenskapsåret 2013, då dessa mailadresser låg till befogande 

hos en kontakt inom branschen. Det togs även hjälp av allabolag.se i fall där mailadresserna 

var förnyade.  

 

3.4 Sambandsprövning 

Sambandsprövningar genomförs på postenkäternas insamlade data, för att undersöka om det 

finns något samband mellan studiens framgångsindikatorer (omsättning, antal anställda) och 

undersökningsvariabler (utbildning, tidigare erfarenhet). För att undersöka om det finns något 

samband kommer chi-två-tester att genomföras. Chi-två-test valdes för att de är användbart 

vid mindre tester där orsaksverkan ej ska belysas, samt för tester med mindre 

informationsinnehåll såsom tester med nominal- och ordninalskalnivå (Körner & Wahlgren, 

2014, s.53). Chi-två-test är också lämplig då fördelningen är skev eller snedvriden. Slutligen 

så jämför chi-två-test hela fördelningen och inte enbart medelvärdet eller medianen. Och är 

därför lämplig då det skall undersökas om två variabler är oberoende eller beroende av 

varandra (ibid).  

3.3.1 Fördjupning och genomgång av Chi-två-test 

 

Ett chi-två-test är en matematisk statistisk metod som används vid hypotesprövning och 

analysering av data. Vid ett chi-två-test undersöks om frekvenserna av ett antal utfall liknar 

hypotesen om en viss typ av sannolikhetsfördelning. Efter det statistiska testet kan 

nollhypotesen antingen förkastas eller stärkas. (Körner & Wahlgren, 2014, s.54) 

 

Ett chi-två-test bygger på jämförelsen mellan det observerade frekvenserna och de förväntade 

frekvenserna, där den förväntade frekvensen är den frekvens vi kan förvänta oss om vår 

hypotes är sann. För att en hypotes skall bli bekräftad bör den observeade och förväntade 

frekvensen vara snarlik. Detta bör i sin tur generera ett lågt tal då vi kvadrerar differensen av 

den observerade och förväntade frekvensen. Chi-två-fördelningen har parametern v, där v står 

för antalet frihetsgrader, frihetsgraderna bestäms av antalet kategorier och populationer. 

(Körner & Wahlgren, 2014, s.54-55) 
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Figur 2 - Chi-två-formel 

 

 

3.6  Validitet & Reliabilitet  

Mätningarnas pålitlighet, d.v.s. undersökningens reliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s93-94) 

har en hög stabilitet eftersom att utformningen av enkäten gör att respondenternas svar med 

största sannolikhet skulle bli detsamma vid ett test-retest (Bryman & Bell, 2013, s94), alltså 

att två observationstillfällen av en viss grupp hade i detta fall blivit starka. Urvalet för 

undersökning valdes noggrant vilket bidrog till en ökad reliabilitet. Enkäten för 

undersökningen utformades med hänsyn för att främja studiens validitet, det vill säga om 

mätningarna mäter det som skall mätas (Bryman & Bell, 2013, s95-96). Undersökningens 

reliabilitet och validitet stärks av den pilotstudie som genomfördes för att kontrollera 

undersökningens kvalité, samt att undersökningen har en både kvantitativ- och kvalitativ 

strategi vilket gav ett positivt utslag på validiteten i studien (ibid).  

För att en generalisering av ett studieresultat skall kunna göras, menar Bryman & Bell (2013, 

100-101) att resultatet för en undersökning skall vara giltigt för hela populationen som urvalet 

är hämtat från. En generalisering kan där av inte göras på denna studie då den inte uppfyller 

tidigare kriterier.     

 

3.7 Metodkritik  

Urvalet formades av yttre faktorer som kan ha påverkat urvalet i studien. Mailadresser från 

allabolag användes för att skicka ut enkätundersökningen, dessa kan ha varit gamla eller 

inaktiva, vilket kan ha gjort många tilltänkta respondenter kan ha missat undersökningen helt. 

Det är även svårt att få tag i Verkställande direktören av företaget i större företag, delvis för 

att de har mindre tid, samt att man behöver gå igenom fler steg för att nå dem. Detta kan 

förklara enkätundersökningens bortfall till viss del. Det finns även en chans att enkäten inte 

nått fram till personer vars företag kan ha gått i konkurs eller som är inaktiva. Personernas 

brist på tid är även en faktor som kan ha påverkat urvalets utformning, som tidigare nämnts 

har det gjorts försök i att minska denna risk, genom att hålla enkäten kort och enkel samt 

utformad för att respondenten ska kunna besvara den när tid finns. 

 

Det kan vara svårt att veta om respondenten i fråga har lämnat korrekta svar i 

enkätundersökning. Om respondenten missförstått någon fråga eller minns fel finns risk för 

att resultatet blir snedvridet. 
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3.8 Bortfallsanalys  

Bortfallsanalys är något som i stort sett alla surveyundersökningar innehåller, eftersom det 

sannolikt alltid kommer finnas personer som inte kan, vill eller helt enkelt vägrar att svara 

enkätfrågorna (Bryman & Bell, 2013, s164).  

 

En annan anledning till det stora bortfallet kan bero på felaktiga e-mailadresser. 

Mailadresserna som hämtats på allabolag.se kan ha varit gamla, inaktiva eller skrivna på 

någon annan i företaget och därför gått till fel person.  

  

Den kanske viktigaste aspekten vid en kvantitativ undersökning är valet av urval och 

urvalsstorleken (Bryman & Bell, 2013, s86).  Och att döma av denna studie är urvalsstorleken 

relativt liten och bortfallet stort. Ett större stickprov ökar sannolikt precisionen i 

undersökningen, men detta garanterar dock inte en högre precision. Tid och pengar är även en 

viktig aspekt i varför bortfallet kan ha blivit så stort. (Bryman & Bell, 2013, s164-65). 
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4.0 Empiri  

Här kommer den insamlade datan från postenkäten att presenteras i form av cirkeldiagram 

och stapeldiagram. Stapeldiagrammen står för antalet respondenter i varje kategori, 

cirkeldiagrammen för andelen respondenter i procent. Procent är avrundat för enkelhetens 

skull. Därefter presenteras studiens sambandsprövningar i form av chi-två-tester, där 

uträkningarna gällande utbildning visas först, följt av uträkningarna gällande tidigare 

erfarenhet. Därefter presenteras en sammanställning av alla chi-två-tester resultat. Sist 

presenteras en sammanställning av respondenternas intervjusvar.   

4.0.1 Diagram postenkät – Svar 

 

 
Figur 3 - Diagram utbildning 

 

 

 

Genom att studera diagrammen kan man se att majoriteten, ca 55 procent av alla respondenter 

hade en utbildning som var Hög (Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer). Diagrammen 

visar att därefter kommer Högskoleutbildning, mindre än 3 år ihop med Yrkesförberedande 

utbildning som utgör utbildningsnivån Mellan vilket står för 26 procent. Sist kommer nivån 

Låg som består av Grundskoleutbildning, Gymnasieutbildning och Annan utbildning på 19 

procent totalt, där alla svar i denna grupp bestod av respondenter med Gymnasieutbildning. 

19%

26%
55%

Utbildningsnivå

Låg Mellan Hög
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Figur 4 - Diagram tidigare erfarenhet 

 
Diagrammen visar att det var ganska små skillnader i erfarenhet inom branschen. Majoriteten 

av respondenterna angav att de hade Mellan (6-9 års erfarenhet av bemanningsbranschen). 

Denna svarsgrupp uppgick till 48 procent. Därefter kom Låg erfarenhet (0-5 års erfarenhet) på 

33 procent, följt av Sist kom Hög erfarenhet (över 10 års erfarenhet) på 19 procent. 

 

 

 

 
Figur 5 - Diagram omsättning 

 

 

Diagrammen visar att 34 procent av respondenterna angav att deras företag hade 50 000 – 99 

999 tkr i omsättning föregående räkenskapsår. Denna svarsgrupp består av majoriteten av 

respondenterna. Därefter kommer 100 000 – 199 000 tkr i omsättning vilket stod för 26 

procent av respondenterna. De sista tre var en omsättning på 200 000 – 299 000 tkr samt Över 

400 000 tkr bägge på 14 procent vardera, medans sist kom en omsättning på 300 000 – 399 

000 tkr på 12 procent. 

 

33%

48%

19%

Tidigare Erfarenhet

Låg Mellan Hög

34%

26%

14%

12%

14%

Omsättning

50 000 - 99 999 tkr 100 000 - 199 999 tkr 200 000 - 299 999 tkr

300 000 - 399 999 tkr Över 400 000 tkr
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Figur 6 - Diagram antal anställda 

 

29 procent angav att de hade 1 – 199st anställda, därav står denna grupp för majoriteten bland 

svarsalternativen. 24 procent svarade att de hade 200 – 399st anställda, medans 14 procent 

svarade både 400 – 599st samt över 1000st. 12 procent svarade 600 – 799st och sist kom 800 

– 999st på 7 procent. 

 

 

 

Figur 7 - Diagram tillväxt 

0%

29%

24%14%

12%

7%

14%

Antal anställda

Inga 1 - 199st 200 - 399st 400 - 599st 600 - 799st 800 - 999st Över 1000st

9%

29%

48%

14%

Tillväxt

Negativ Låg Mellan Hög
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Med tillväxttakterna Negativ, Låg, Mellan och Hög, menas negativ <0, låg 0 – 4 procent, 

mellan 5 – 9 procent samt hög för 10 procent eller högre föregående räkenskapsår. 

Majoriteten av respondenterna (48 procent) hade tillväxttakten Mellan. Därefter kom 

tillväxttakten Låg som 29 procent hade angett. Näst sist kom tillväxttakten Hög på 14 procent, 

tätt följt av en Negativ tillväxttakt på 9 procent. 

 

 

 

Figur 8 - Diagram vinstmarginal 

Med vinstmarginalerna Negativ, Låg, Mellan och Hög, menas negativ <0, låg 0 – 4 procent, 

mellan 5 – 9 procent samt hög för 10 procent eller högre föregående räkenskapsår. 

Majoriteten av respondenterna hade en vinstmarginal som låg inom ramen Mellan och Hög. 

Noterbart är att 24 procent hade negativ vinstmarginal. Detta kan bero på olika saker, 

exempelvis att dom gjort många investeringar och uppköp föregående år och är i en expansiv 

fas.  

 

4.1 Sambandsprövning (chi-två) 

Chi-två-testerna är uppdelade så att först presenteras testerna gällande Utbildning, följt av 
testerna för tidigare erfarenhet. Därefter presenteras en sammanställning av testerna. 
 

4.1.1 Chi-två-test: Utbildningsnivå – Omsättning 

Chi-två-test gjordes för att undersöka om det föreligger något samband mellan 

Utbildningsnivå hos ett företags VD och omsättningen hos ett företag och formulerar dessa 

hypoteser: 

24%

29%

38%

9%

Vinstmarginal

Negativ Låg Mellan Hög
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H0: Utbildningsnivå hos en VD och ett företags omsättning är oberoende 

H1; Utbildningsnivå hos en VD och ett företags omsättning är beroende, H0 förkastas 

 
 

 

 

 

 

Uträkning: 

 
Figur 10 - Chi-två-formel 

 

Först har de förväntade frekvenserna räknats fram, vilka presenteras i tabellen ovan inom 

parentes, ex (2,7): 

(5-2,7)2/2,7 + (2-2,1)2/2,1 + (0-1,1)2/1,1 + …+(2-3,3)2/3,3 + (6-3,3)2/3,3 = 17,36  

X2-värde: 17,37  

 

Därefter räknar vi fram frihetsgraden genom att ta: (Antal kategorier – 1) (Antal rader – 1) 

Frihetsgraden: (3-1)(5-1)= 8 

En tabell över chi-två-fördelningen (Se bilaga 4) visar att det kritiska värdet vid 

signifikansnivån 0.01 (1%) och frihetsgradantal 8 är: 20,08 

 

Därefter jämförs testet X2-värde med det kritiska värdet: 

17,36 < 20,08 = H0, kan ej förkastas 

 

4.1.2 Chi-två-test: Utbildningsnivå – Antal anställda Chi-två 

 

Chi-två-test gjordes för att undersöka om det föreligger något samband mellan 

utbildningsnivån hos ett företags VD och antal anställda hos ett företag och formulerar dessa 

hypoteser: 

H0: Utbildningsnivå hos en VD och Antal anställda hos ett företag är oberoende 

H1; Utbildningsnivå hos en VD och Antal anställda hos ett företag är beroende, H0 förkastas 

 

 Omsättnings (Tkr)  

Utbildningsnivå 50 000 –  
99 999 

100 000 – 
199 999 

200 000 – 
299 999 

300 000 – 
399 999 

400 000 
+ 

Summa 

Låg 5 (2,7) 2 (2,1) 0 (1,1) 1 (1) 0 (1,1) 8 

Mellan 1 (3,7) 5 (2,9) 4 (1,6) 1 (1,3) 0 (1,6) 11 

Hög 8 (7,6) 4 (6) 2 (3,3) 3 (2,7) 6 (3,3) 23 

Summa 14 11 6 5 6 42 

Figur 9 - Chi-två Utbildning - Omsättning 
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 Antal anställda (st)  

Utbildningsnivå 0-199 200 - 

399 

400 - 

599 

600 - 

799 

800 - 

999 

1000 + Summa 

Låg 3 (2,3) 2 (1,9) 2 (1,3) 0 (0,8) 1 (0,6) 0 (1,1) 8 

Mellan 4 (3,1) 3 (2,6) 1 (1,8) 1 (1) 0 (0,8) 2 (1,6) 11 

Hög 5 (6,6) 5 (5,5) 4 (3,8) 3 (2,2) 2 (1,6) 4 (3,3) 23 

Summa 12 10 7 4 3 6 42 
Figur 11 - Chi-två Utbildning - Antal anställda 

Uträkning: 

X2: (3-2,3)2/2,3 + (2-1,9)2/1,9 + (2-1,3)2/1,3 +…+ (2-1,6)2/1,6 + (4-3,3)2/3,3 = 5,32 

X2 = 5,32 

Frihetsgrad: (3-1)(6-1) = 10 

Kritiskt värde vid signifikansnivå 0.01 med frihetsgrad 10 (Se bilaga 3) = 23,21 

5,32 < 23,21 = H0 kan ej förkastas 

 

 

 

 

 

4.1.3 Chi-två-test: Utbildningsnivå – Tillväxttakt (Chi-två) 

 
Chi-två-test gjordes för att undersöka om det föreligger något samband mellan 

utbildningsnivån hos ett företags VD och tillväxttakten hos ett företag och formulerar dessa 

hypoteser: 

H0: Utbildningsnivå hos en VD och tillväxttakten hos ett företag är oberoende 

H1; Utbildningsnivå hos en VD och tillväxttakten hos ett företag är beroende, H0 förkastas 

 

 

 Tillväxttakt (%)  

Utbildningsnivå Negativ Låg Mellan Hög Summa 

Låg 2 (0,8) 2 (2,3) 3 (3,8) 1 (1,1) 8 

Mellan 0 (1) 6 (3,1) 5 (5,2) 0 (1,6) 11 

Hög 2 (2,2) 4 (6,6) 12 (10,9) 5 (3,3) 23 

Summa 4 12 20 6 42 

Figur 12 - Chi-två Utbildning - Tillväxt 

Uträkning: 

X2: (2-0,8)2/2 + (2-2,3)2/2 + (3-3,8)2/3,8 + … + (12-10,9)2/10,9 + (5-3,3)2/3,3 = 9,72 

X2= 9,72 

Frihetsgrad: (3-1)(4-1) = 6 
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Kritiskt värde vid signifikansnivå 0.01 med frihetsgrad 6 (Se bilaga 3) = 16,81 

9,72 < 16,81 = H0 kan ej förkastas 

 

4.1.4 Chi-två-test: Utbildningsnivå – Vinstmarginal (Chi-två) 

Chi-två-test gjordes för att undersöka om det föreligger något samband mellan 

utbildningsnivån hos ett företags VD och vinstmarginal hos ett företag och formulerar dessa 

hypoteser: 

H0: Utbildningsnivå hos en VD och vinstmarginalen hos ett företag är oberoende 

H1; Utbildningsnivå hos en VD och vinstmarginalen hos ett företag är beroende, H0 förkastas 

 

 

 Vinstmarginal  

Utbildningsnivå Negativ Låg Mellan Hög Summa 

Låg 2 (1,9) 1 (2,3) 3 (3) 2 (0,8) 8 

Mellan 2 (2,6) 6 (3,2) 3 (4,2) 0 (1) 11 

Hög 6 (5,5) 5 (6,6) 10 (8,8) 2 (2,1) 23 

Summa 10 12 16 4 42 

Figur 13 - Chi-två Utbildning - Vinstmarginal 

Uträkning: 

X2: (2-1,9)2/1,9 + (1-2,3)2/2,3 + (3-3)2/3 + … + (10-8,8)2/8,8 + (2-2,1)2/2,1 = 7,08 

X2= 7,08 

Frihetsgrad: (3-1)(4-1) = 6 

Kritiskt värde vid signifikansnivå 0.01 med frihetsgrad 6 (Se bilaga 3) = 16,81 

7,08 < 16,81 = H0 kan ej förkastas 
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4.1.2 Chi-två-tester Tidigare erfarenhet 
 

4.1.2.1 Chi-två-test: Erfarenhet – Omsättning  

 

Chi-två-test för att undersöka om det föreligger något samband mellan tidigare erfarenhet hos 

ett företags VD och omsättningen hos ett företag och formulerar dessa hypoteser: 

H0: Tidigare erfarenhet hos en VD och ett företags omsättning är oberoende 

H1; Tidigare erfarenhet hos en VD och ett företags omsättning är beroende, H0 förkastas 

 

Chi-två-test: Tidigare erfarenhet - Omsättning 
 
 Omsättnings (Tkr)  

Tidigare 

erfarenhet 

50 000 –  

99 999 

100 000 – 

199 999 

200 000 – 

299 999 

300 000 – 

399 999 

400 000 + Summa 

Låg 6 (4.3) 4 (3,6) 1 (2) 2 (1,6) 1 (2) 14 

Mellan 7 (6,7) 6 (5,2) 4 (2,9) 1 (2,4) 2 (2,9) 20 

Hög 1 (2,6) 1 (2,1) 1 (1,1) 2 (1) 3 (1,1) 8 

Summa 14 11 6 5 6 42 

Figur 14 - Chi-två Erfarenhet - Omsättning 

Uträkning: 

X2:(6-4,3)2 /4,3 + (4-3,6)2/3,6 + (1-2)2/2 + … + (2-1)2/1 + (3-1,1)2/ 1,1 = 9,124 

X2 = 9,124 

 

Frihetsgrad: (3-1)(5-1) = 8 

Kritiskt värde vid signifikansnivå 0.01 med frihetsgrad 8 (Se bilaga 3) = 20,08 

9,124 < 20,08 = H0 kan ej förkastas 

 

4.1.2.2 Chi-två-test: Erfarenhet – Antal anställda Chi-två 

 

Chi-två-test gjordes för att undersöka om det föreligger något samband mellan tidigare 

erfarenhet hos ett företags VD och antal anställda hos ett företag och formulerar dessa 

hypoteser: 

H0: Tidigare erfarenhet hos en VD och Antal anställda hos ett företag är oberoende 

H1; Tidigare erfarenhet hos en VD och Antal anställda hos ett företag är beroende, H0 

förkastas 
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Chi-två-test: Tidigare erfarenhet – Antal anställda 
 

 Antal anställda  

Tidigare 
erfarenhet 

0-199 200 - 
399 

400 - 
599 

600 - 
799 

800 - 
999 

1000 + Summa 

Låg 4 (4) 6 (3,3) 3 (2) 0 (1,3) 0 (1) 1 (2) 14 

Mellan 7 (5,7) 3 (4,8) 4 (3,3) 2 (1,9) 2 (1,4) 2 (2,9) 20 

Hög 1 (2,3) 1 (1,9) 0 (1,1) 2 (1) 1 (0,6) 3 (1,1) 8 

Summa 12 10 7 4 3 6 42 

Figur 15 - Chi-två Erfarenhet - Antal anställda 

Uträkning: 

X2: (4-4)2/4 + (6-3,3)2/3,3 + (3-2)2/2 +… + (1-0,6)2/0,6 + (3-1,1) = 14,38 

X2 = 14,38 

 

Frihetsgrad = (3-1)(6-1) = 10 

Kritiskt värde vid signifikansnivå 0.01 med frihetsgrad 10 (Se bilaga 3) = 23,21 
14,38 < 23,21 = H0 kan ej förkastas 
 

 

4.1.2.3 Chi-två-test: Erfarenhet – Tillväxttakt  

 

Chi-två-test för att undersöka om det föreligger något samband mellan tidigare erfarenhet hos 

ett företags VD och tillväxttakt hos ett företag och formulerar dessa hypoteser: 

H0: Tidigare erfarenhet hos en VD och ett företags tillväxttakt är oberoende 

H1; Tidigare erfarenhet hos en VD och ett företags tillväxttakt är beroende, H0 förkastas 

 

Chi-två-test: Tidigare erfarenhet - tillväxttakt 
 
 Tillväxttakt  

Tidigare 
Erfarenhet 

Negativ Låg Mellan Hög Summa 

Låg 3 (1,3) 4 (4) 4 (6,6) 3 (2) 14 

Mellan 1 (1,9) 6 (5,7) 12 (9,5) 1 (2,8) 20 

Hög 0 (0,8) 2 (2,3) 4 (3,8) 2 (1,1) 8 

Summa 4 12 20 6 42 

Figur 16 - Chi-två Erfarenhet - Tillväxt 

Uträkning: 

X2: (3-1,3)2/1,3 + (4-4)2/4 + (4-6,6)2/6,6 + … + (4-3,8)2/3,8 + (2-1,1)2/1,1 = 7,96 

X2 = 7,96 
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Frihetsgrad = (3-1)(4-1) = 6 

Kritiskt värde vid signifikansnivå 0.01 med frihetsgrad 10 (Se bilaga 3) = 16,81 
7,96 < 16,81 = H0 kan ej förkastas 
 
 

4.1.2.4 Chi-två-test: Erfarenhet – Vinstmarginal  

 

Chi-två-test för att undersöka om det föreligger något samband mellan tidigare erfarenhet hos 

ett företags VD och vinstmarginal hos ett företag och formulerar dessa hypoteser: 

H0: Tidigare erfarenhet hos en VD och ett företags vinstmarginal är oberoende 

H1; Tidigare erfarenhet hos en VD och ett företags vinstmarginal är beroende, H0 förkastas 

 
 
 Vinstmarginal  

Tidigare 
Erfarenhet 

Negativ Låg Mellan Hög Summa 

Låg 3 (3,3) 2 (4) 9 (5,3) 0 (1,3) 14 

Mellan 6 (4,7) 8 (5,7) 3 (7,6) 3 (1,9) 20 

Hög 1 (1,9) 2 (2,3) 4 (3) 1 (0,7) 8 

Summa 10 12 16 4 42 

Figur 17 - Chi-två Erfarenhet - Vinstmarginal 

Uträkning: 

X2: (3-3,3)2/3,3 + (2-4)2/4 + (9-5,3)2/5,3 + … + (4-3)2/3 + (1-0,7)2/0,7 = 10,56 

X2 = 10,56 

 

Frihetsgrad = (3-1)(4-1) = 6 

Kritiskt värde vid signifikansnivå 0.01 med frih etsgrad 10 (Se bilaga 3) = 16,81 
10,56 < 16,81 = H0 kan ej förkastas 
 

4.1.3 Sammanställning av chi-två-tester 
 

Sammanställning 

Chi-två-test 4.1.1 
Utbildning 

 - 
Omsättning 

4.1.2 
Utbildning 

 - 
 Antal 

Anställda 

4.1.3 
Utbildning 

 - 
 Tillväxt-

takt 

4.1.4 
Utbildning 

-  
Vinst-

marginal 

4.2.1 
Tidigare 

erfarenhet 
-  

Omsättning 

4.2.1 
Tidigare 

erfarenhet 
- 

Antal 
anställda 

4.2.1 
Tidigare 

erfarenhet 
-  

Tillväxt-
takt 

4.2.1 
Tidigare 

erfarenhet 
- 

 Vinst-
marginal 

Samband: Oberoende Oberoende Oberoende Oberoende Oberoende Oberoende Oberoende Oberoende 

Figur 18 - Chi-två Sammanställning 
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4.2 Sammanställning av kvalitativa intervjuer 

 
Figur 19 - Sammanställning Kvalitativ intervju 
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Figur 20 - Sammanställning Kvalitativ intervju forts 
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5.0 Analys 

5.1 Analys - Utbildning 

Chi-två-tester gjordes i förhoppning om att finna ett statistiskt samband mellan utbildning och 

framgångsvariablerna (omsättning, antal anställda, tillväxttakt samt vinstmarginal). Dessvärre 

påvisar chi-två-testerna på ett oberoende samband.  

 

Trots ett statistiskt oberoende samband mellan utbildning och framgångsvariablerna 

(omsättning, antal anställda, tillväxttakt eller vinstmarginal), så kan man se ett gemensamt 

mönster för de olika chi-två-testerna. Nämligen att respondenterna med hög utbildningsnivå 

står för majoriteten av de respondenter som har en hög omsättning, antal anställda, tillväxttakt 

eller vinstmarginal. Det tydligaste exemplet kan vi se i figur (?) ”Chi-två-test: 

Utbildningsnivå – Omsättning”, Utbildningsnivån Hög var den enda gruppen med en 

omsättning över 400 000 tkr, vilket utgör den högsta valbara omsättningen i 

enkätundersökningen. Detta går i linje med antagandet att goda studieresultat leder till en 

ökad produktivitet, kopplat till att utbildning även ofta leder till en högre sannolikhet att 

lyckas nå framgång inom företagande. (Chowdhury, et al. 2013; Collier, et al. 2011; Meng & 

Liang, 1996; Staw, 1991). 

Man kan dock även se motsatsen i resultatet då samma grupp, Hög, även är störst för 

svarsalternativet omsättning 50 000 – 99 999 tkr sett till antal. Denna grupp, tillsammans med 

gruppen Låg utbildning (gymnasieutbildning) som hade näst störst andel respondenter inom 

den lägsta nivån 50 000 – 99 999 tkr stack ut mest och dominerade denna. Denna fördelning 

av utbildningsnivå Hög, förklaras nog snarast av att ca 55 procent av respondenterna tillhör 

denna kategori. Där av bör inga större antagande gällande vissa tendenser tas. 

 

Men med tanke på det relativt låga antalet respondenter som undersökningen gjorts på, samt 

att majoriteten av respondenterna (ca 55 procent) hade en hög utbildningsnivå så kan dessa 

tendenser som chi-två-testerna visar bero på detta. Det låga urvalet samt att ett 

bekvämlighetsurval gjorts, ökar risken för ett icke representativt urval. Med de i tanke bör 

därför inga större antaganden tas.  

En annan förklaring till varför dessa tendenser kan vara kostnaden för själva Vd:n. En 

högutbildad VD kostar antagligen mer än en VD med lägre utbildning, vilket skulle kunna 

vara förklaringen till att deras omsättning är högre. Ett företag som har en omsättning med 

400 000 kr + har råd att anställa en högutbildad VD, och behöver inte vara synonymt med att 

en hög omsättning beror på en högutbildad VD. Tittar man på framgångsindikatorn, antal 

anställda. Så kan även tendenserna där förklaras med att ett företag som har många anställda, 

ofta får en högre omsättning vilket i sin tur leder till att de har råd att anställa en högre 

utbildad VD. 

Om man ställer dessa tendenser mot det statistiska resultatet med hjälp av chi-två-test. Så 

väger Chi-två-tester betydligt tyngre då det är en beprövad metod som baserar sig på fakta 

jämfört med spekulationer som tendenserna grundar sig på.  

Det empiriska resultat som presenteras stämmer väl överens med tidigare forskning som 

hävdar att det inte finns några statistiska bevis på en stark positiv korrelation mellan 

utbildning och framgångsrikt företagande. Samt att utbildning inte är den mest avgörande 

faktor för framgångsrikt företagande men att utbildning är en faktor som med hög sannolikhet 
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påverkar graden av framgång (Arthur, Carbera & Hisrich, 2012; Halabí & Lussier, 2014). 

Detta stämmer även i stora drag överens med respondenternas svar från de kvalitativa 

intervjufrågorna gällande utbildning. Studiens respondenter har en ganska positiv/neutral syn 

på utbildningens betydelse, allt beror på olika situationer, och de flesta menar att utbildning 

inte är den enda faktorn utan att det ofta är andra faktorer som spelar in, men att det aldrig är 

något negativt.  

 

5.2 Analys - Erfarenhet 

Genom att studera diagrammen i resultatet ser man att det var ganska små skillnader i 

erfarenhet inom branschen. Majoriteten av respondenterna angav att de hade Mellan (6-9 års 

erfarenhet av bemanningsbranschen). Denna svarsgrupp uppgick till 48 procent. Därefter kom 

Låg erfarenhet (0-5 års erfarenhet) på 33 procent och sist kom Hög erfarenhet (över 10 års 

erfarenhet) på 19 procent. 

 

Trots ett statistiskt oberoende samband mellan erfarenhet och framgångsvariablerna 

(omsättning, antal anställda, tillväxttakt eller vinstmarginal), så kan man även här se ett 

gemensamt mönster för de olika chi-två-testerna genom att studera testerna närmre. 

Om man försöker titta på utstickande värden kan man se att respondenterna med Låg 

erfarenhet hade störst andel svar (43 procent) i den lägsta omsättningskategorin på 50 000 - 

99 999 tkr, och att gruppen med Hög utbildning hade 37,5 procent svarat att de hade en 

omsättning på Över 400 000 tkr. Detta skulle utifrån tabellerna tyda på att tidigare erfarenhet 

har en positiv påverkan snarare än en negativ. Detta ligger i linje med tidigare forskning, där 

exempelvis Van Praag (2003) menar att relevant erfarenhet, exempelvis inom samma yrke 

eller bransch, är en stor fördel för att bli framgångsrik som egenföretagare. Även Harada 

(2003) menar att tidigare erfarenhet inom branschen, tidigare kunskap om marknaden samt 

annan relaterad företagserfarenhet är faktorer som ger positiv inverkan på företagets 

omsättning. Delmar & Shane (2006) pekar också på att erfarenhet bör öka överlevnaden samt 

omsättningen för nybildade företag. Denna forskning ligger i linje med de tendenser man kan 

se i tabellerna. Däremot ska man vara försiktig med att göra dessa antaganden, då det 

förmodligen mest beror på den snedvridna fördelningen av svar från de olika 

erfarenhetskategorierna, och att det därav skapas skensamband som utifrån tabellerna ser ut 

att vara något det inte är. Om man tittar på de kvalitativa intervjuerna som är kopplade till 

erfarenhet så kan man se att det mer eller mindre ansågs vara positivt att ha tidigare 

erfarenhet, både generellt på arbetsmarknaden samt inom bemanningsbranschen och för 

företagets framgång men att det inte bör vara den primära faktorn.  

 

Tabellen visar även att respondenterna med Över 1000st anställda är de som har antingen 

utbildningsnivån Mellan, eller Hög. Man kan även se att den största gruppen som har den 

lägsta nivån anställda 0 – 199st är den grupp som även har lägst utbildningsnivå Låg. Några 

av de med Hög erfarenhet har även den lägsta nivån anställda, detta gör att man inte med 

säkerhet kan säga att långvarig erfarenhet leder till fler anställda inom verksamheten. 

Däremot kan man säga att möjligheten för expansion blir större med erfarenheten och leder 

till fler anställda. Man kan även i denna tabell som den tidigare att det är en större andel 

respondenter med låg erfarenhet som har lägst antal anställda, och störst antal som har högst 

erfarenhet och högst omsättning. Detta mönster kan tolkas som ett tecken på att 

branscherfarenhet främjar framgångsrikt företagande och dess antal anställda, samt att låg 
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branscherfarenhet har en negativ påverkan på storleken set till företagets antal anställda. En 

anledning till detta skulle kunna vara att undersökningens bransch är just 

bemanningsbranschen, och att antal anställda är en så pass viktig variabel som företaget är 

direkt beroende till. Det finns ingen tidigare forskning som menar att högre erfarenhet ger mer 

antal anställda, däremot menar forskare att grundare som har tidigare erfarenhet inom samma 

bransch presterar bättre än de som inte har tidigare erfarenhet (Bosma, Van Praag, Thurik & 

De Wit (2004). Om ökad prestation har en koppling till antal anställda i bemanningsbranschen 

så kan man se likheter i undersökningen och tidigare forskning. 

 

De kvalitativa intervjuerna lyfter fram detta och respondenterna menar att antal anställda är en 

viktig variabel för framgång inom bemanningsbranschen, och att det är en positiv aspekt då 

man kan bemöta efterfrågan bättre samt ta större marknadsandelar som i sin tur kan öka 

omsättningen och vinsten i företaget. Dessvärre kan man inte göra några större antagande 

gällande dessa tendenser då chi-två testerna visar på ett oberoende samband. 

 

5.3 Sammanfattning analys 

Både utbildning och erfarenhet kopplat till framgångsvariablerna (omsättning, antal 

anställda, tillväxttakt eller vinstmarginal) visar ett statistiskt oberoende samband, men alla 

tabeller visar ändå tecken på olika samband mellan hur hög utbildningsnivå/erfarenhet du har 

och framgången sett till studiens framgångsvariabler. Som tidigare nämnt så går det inte att 

dra för stora slutsatser till detta, men av det man kan utläsa så stämmer dessa tendenser väl 

överens med tidigare forskning (Van Praag 2003, Aldrich & Martinez 2001, Harada 2003, 

Toft-Kehler, Wennberg & Kim 2003) gällande betydelsen av framgång och erfarenhet. Det 

mest sannolika är att det är andra tillfälligheter som skapat dessa samband, med störst 

sannolikhet är det dock pga. det låga antalet respondenter i undersökningen och att dessa även 

var ojämnt fördelade i de olika nivåerna. 

6.0 Slutsats 

Slutsatserna fastställer huruvida studiens hypoteser bekräftas eller avfärdas.  
 

 Hypotes 1.1: En högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för framgångsrikt 

företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

 Hypotes 1.2: En högre utbildningsnivå ökar inte sannolikheten för framgångsrikt 

företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

 Hypotes 2.1: Tidigare erfarenhet inom branschen ökar sannolikheten för 

framgångsrikt företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

 Hypotes 2.2: Tidigare erfarenhet inom branschen ökar inte sannolikheten för 

framgångsrikt företagande. Hypotesen kan varken bekräftas eller avfärdas. 
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Studiens fyra hypoteser kan varken bekräftas eller avfärdas. De kan inte bekräftas då chi-två-

testen inte påvisar någon korrelation. De kan heller inte avfärdas då det finns tendenser till 

samband när man tittar på både den kvantitativa- och kvantitativa data studien tagit fram. 

Studien har även brister i antal respondenter, samt att urvalet inte speglar populationen, och 

därför kan inte studien göras generaliserbar vilket är den största anledningen till att studien 

varken kan avfärda eller bekräfta hypoteserna. 

7.0 Diskussion 

Först förs en diskussion gällande studiens hypoteser och resultat kring dessa. Vidare 

diskuteras övriga intressanta observationer som studien gjort, följt av en återkoppling till 

studiens modell.  

 

Alla respondenter som undersökts tillhör toppskiktet av den Svenska bemanningsbranschen. 

Lägg sedan till att dessa företag omsätt minst 50 000 Tkr, 2013. Ser man till dessa två 

aspekter får dessa företag anses som framgångsrika i någon bemärkelse. Tittar man sedan på 

respondenternas utbildningsnivå kan man utläsa att 81 procent besitter eftergymnasial 

utbildning medans endast 19 procent inte har någon eftergymnasial utbildning. Jämför man 

det med den Svenska befolkningen så kan vi se nästan ett motsatt mönster, där endast 34 

procent har eftergymnasial utbildning medans 66 procent inte har någon form av 

eftergymnasial utbildning. Om då dessa företag anses vara framgångsrika i någon bemärkelse 

kan det väl antyda att utbildningen haft en positiv inverkan på dessa? Visserligen är studien 

gjord på en väldigt liten skala och den höga siffran respondenter som besitter eftergymnasial 

utbildning skulle kunna bero på studiens urval. Därför skulle det vara intressant att göra en 

liknande studie men på en mycket större skala för att se om dessa tendenser kvarstår? 

 

Ser man till studiens kvalitativa del så anser sex av sex respondenter att utbildning kan 

medföra positiva aspekter. Dock anser två av sex respondenter att det kan ödsla dyrbar tid då 

man istället skulle kunna skaffa sig kunskap och erfarenhet på arbetsmarknaden.  

 

Tittar man på studiens andra undersökningsvariabel, tidigare erfarenhet. Så är alla 

respondenter överens om att tidigare erfarenhet har en positiv påverkan på den bransch man är 

verksam inom. Däremot varierar det i vilken utsträckning det är positivt, där en respondent 

menar att det är absolut nödvändigt medan en annan anser att det aldrig är fel med 

erfarenheter.  

 

8.0 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra studien i större skala, med fler antal respondenter skulle studien 

påvisa tydligare samband. Fortsatt forskning skulle även kunna beröra fler faktorer för ett 

företags framgång för att få en bredare syn kring definitionen av framgång. Ett annat 

intressant tillvägagångsätt för fortsatt forskning kan vara att undersöka hur skillnaden mellan 

olika branscher ser ut, istället för endast en bransch som i denna studie. Andra branscher.  Det 

vore intressant att göra en liknande undersökning på en helt annan bransch eller på mindre 

företag för att se hur resultatet blir då.  
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9.0 Kritik mot studien 

Studien borde ha genomförts på ett större urval samt med någon form av sannolikhetsurval. 

Detta hade kunnat öka studiens reliabilitet. Studien genomfördes på VD-positionen, men 

studien tittade aldrig på aspekten angående hur länge respondenten suttit på sin position. En 

person som suttit 5 år har garanterat hunnit påverka mer än en person som blev tillsatt för en 

månad sedan. En annan kritisk punkt gällande studien är att tillväxttakten endast är baserat på 

ett år. Detta speglar endast respondentens påverkan på det senaste året, inte för respondentens 

hela period som VD. 

 

Sen så här i efterhand så var kanske inte VD positionen den bästa att undersöka, speciellt inte 

då det inte framgår hur länge personen har suttit på positionen. Att titta på grundare av företag 

i exempelvis uppstartsfasen skulle kanske ge en mer rättvis bild då det är i den fasen 

grundaren har stort ansvar och har störst inflytande på den framtida framgången. En VD i ett 

större bolag kan ha kommit sent i företaget, samt att själva rollen i sig kan ha mindre 

inflytande på företagets framgång än vad en VD har i tidigt stadie av ett företag. Mycket av 

den tidigare forskning som finns är även inriktad mot just entreprenörers utbildning och 

tidigare erfarenhet. 

 

Framgångsindikatorerna omsättning samt antal anställda är inte heller optimala 

framgångsindikatorer för att mäta framgång hos ett företag. Säg att det exempelvis råder 

lågkonjunktur ett år, vilket i sin tur minskar företagets omsättning. Om Vd:n då bestämmer 

sig för att skära ner på personal för att företaget ska överleva, så ser det väldigt dåligt ut i 

denna undersökning. Däremot kan denna nedskärning leda till att företaget överlever 

alternativt går ännu bättre i framtiden. Det behöver inte betyda att Vd:n och företaget är 

mindre framgångsrikt. Antal anställda kan också vara en dålig indikator då ett företag med 

färre anställda kan vara mer framgångsrikt än ett företag med fler anställda, då chansen finns 

att de eventuellt är effektivare, har mer kompetent personal och kan ta mer betalt per anställd. 

Därför kunde omsättning per anställd varit en mer rättvis variabel. Skall då ett företag som har 

mindre anställda klassas som mindre framgångsrikt fast företaget går bättre sett till andra 

nyckeltal? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor – Semistrukturerad intervju 

Intervjufrågor - Semistrukturerad intervju 

1.0 Vad tycker du om eftergymnasial utbildning? 

1.1 Hur viktigt anser du att eftergymnasial utbildning hos ledaren av ett 

företag är för dess framgång? 

 

2.0 Hur ser du på tidigare erfarenhet när det kommer till arbetsmarknaden rent 

generellt? 

2.1 Hur viktigt anser du att tidigare erfarenhet inom bemanningsbranschen 

hos ledaren av ett företag är för dess framgång? 

 

3.0 Vad anser du är framgång för ett företag? 

 

3.1 Hur definierar du framgång hos ett företag inom 

bemanningsbranschen? 

 

 

3.2 Om du skulle mäta framgång hos ett företag, vilka variabler skulle du 

titta på då? 

 

3.3 Om man skulle mäta framgången hos ett företag generellt samt inom 

bemanningsbranschen, skulle tillväxt, vinstmarginal, omsättning, antal 

anställda, vara bra mått och varför/varför inte? 

 

4. 0 Hur ser du på att ha många anställda inom bemanningsbranschen? 

 

5. 0 Hur viktig anser du att VD-positionen i sig är för ett företags framgång? 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor - Surveyundersökning 

Intervjufrågor – Surveyundersökning 
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Bilaga 3: Kvalitativa Intervjuer - Svar 

Kvalitativa Intervjuer - Svar 

Respondent 1  

1.0 Vad tycker du om eftergymnasial utbildning? 

1.0 Respondent 1 anser att eftergymnasial utbildning är positivt då det aldrig är 

negativt att lära sig saker och bli mer utbildad. Extra bra är det om utbildningen är 

inriktad till det du vill arbeta inom, men det är ändå positivt att lära sig saker, även 

fast du kanske inte verkar inom den branschen sedan. 

 

1.1 Hur viktigt anser du att eftergymnasial utbildning hos ledaren av ett 

företag är för dess framgång? 

1.1 Respondent 1 anser att det är positivt men inte en helt avgörande 

faktor. Det är dock aldrig negativt att ledaren är mer utbildad. 

Respondent 1 tror även att det mycket väl kan finnas samband 

mellan mer framgångsrika företag och utbildade ledare, men att det 

nog är svårt att bevisa och att det även kan bero på annat. 

Respondent 1 menar att det är helhetsbilden som är betydande hos 

ledaren. 

2.0 Hur ser du på tidigare erfarenhet när det kommer till arbetsmarknaden rent 

generellt? 

2.0 Respondent 1 menar att tidigare erfarenhet är positivt, och att det i många fall även 

är absolut nödvändigt för vissa jobb. Respondenten menar även att det finns ett 

problem med unga människor som vill in på arbetslivet och som inte besitter 

erfarenhet då det i många fall behövs för att få ett jobb. Men om man inte kan få 

ett jobb för att man inte har erfarenhet, hur kan man då få erfarenhet?  

2.1 Hur viktigt anser du att tidigare erfarenhet inom bemanningsbranschen 

hos ledaren av ett företag är för dess framgång? 

 

2.1 Respondenten menar att det inte är absolut nödvändigt men att det 

inte skadar med erfarenhet. Med erfarenhet är man mer förberedd på 

problem och kan då undvika dessa genom rutin. Respondenten menar 

dock att det i ett fall kan vara negativt, och det är i faser det kan 

krävas ett mer innovativt, öppet tankesätt. Har man då för mycket 

tidigare erfarenhet inom branschen “snöat in sig” för mycket på det 

gamla och inte tänker nytt. 
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3.0 Vad anser du är framgång för ett företag? 

 

3.0 Tillväxt, omsättning, marknadsandelar, livslängd 

 

3.1 Hur definierar du framgång hos ett företag inom bemanningsbranschen? 

 

3.1 Marknadsandel, vinstmarginal, priser 

 

3.2 Om du skulle mäta framgång hos ett företag, vilka variabler skulle du titta på 

då? 

3.2 Samma som frågan ovan 

3.3 Om man skulle mäta framgången hos ett företag generellt samt inom 

bemanningsbranschen, skulle tillväxt, vinstmarginal, omsättning, antal anställda, 

vara bra mått och varför/varför inte? 

3.3 Respondenten ansåg att dessa variabler var bra mått både för företag generellt samt 

inom bemanningsbranschen då de täcker alla viktiga aspekter av ett företag och det 

man kan kalla framgång. Respondenten hade däremot gärna även sett att man hade 

med marknadsandelar samt företagets livslängd som mått då hen anser att dessa är bra 

och viktiga att ta med i beräkningen. 

 

 

 

4. Hur ser du på att ha många anställda inom bemanningsbranschen? 

 

4.0 Respondenten menar att det är en fördel att ha många anställda, speciellt inom 

bemanningsbranschen då det betyder att man förmodligen även har stor 

marknadsandel. 

 

5. Hur viktig anser du att VD-positionen i sig är för ett företags framgång? 

 

5.0 Respondenten menar att VD’n är väldigt viktig för ett företags framgång. Detta för 

att VD’n är företagets ansikte utåt, och den som även leder företaget i ägarnas 

riktning. Har man en bra VD är det en stor fördel för företagets framgång menar 

respondenten. 

 

Respondent 2 

1.0 Vad tycker du om eftergymnasial utbildning? 

1.0 Respondent 2 anser att eftergymnasial utbildning nästan är ett måste i dagens 

samhälle. Allt fler studerar och det krävs en utbildning om du vill kunna konkurrera 
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om jobben. Att studera och lära sig mer är också inte bara bra för arbetslivet, utan rent 

allmänt i livet också.  

 

1.1 Hur viktigt anser du att eftergymnasial utbildning hos ledaren av ett 

företag är för dess framgång? 

 

1.1 Respondent 2 anser att det är mer eller mindre ett måste, då man med 

störst sannolikhet inte ens hade kunnat få VD-positionen om man inte 

hade eftergymnasial utbildning. Respondenten menar att de VD’ar 

som inte har utbildning kan ses som undantag, och att de förmodligen 

“utbildat” sig själva genom att läsa mycket på fritiden. Respondenten 

ansåg att om man är mer utbildad har man större chans att bli mer 

framgångsrik. 

 

2.0 Hur ser du på tidigare erfarenhet när det kommer till arbetsmarknaden rent 

generellt? 

 

2.0 Respondent 2 ser på tidigare erfarenhet som något positivt, att det är genom erfarenhet 

man kan klättra inom yrken och växa som person. På tal om erfarenhet så belyser 

respondenten även problemet med kvotering i bolagsstyrelser. För att sitta i en styrelse 

behöver du erfarenhet av att göra det. Eftersom det nästan bara varit män som tidigare 

haft dessa positioner och därav erfarenheten, gör det att det nästan är omöjligt för 

kvinnor att få dessa jobb. Detta gör det till en ond spiral och respondenten menar att 

denna kvotering som nu infördes var behövlig men kanske inte det mest fördelaktiga 

för bolagen. 

 

2.1 Hur viktigt anser du att tidigare erfarenhet inom bemanningsbranschen 

hos ledaren av ett företag är för dess framgång? 

 

2.1 Respondent 2 anser att erfarenhet är något positivt att ha i branschen för 

dess framgång, delvis för att man lär sig undvika branschens olika 

fallgropar, sen att det även är en väldig gynnsam bransch att ha ett stort 

nätverk i. Vilket gör att man enklare och snabbare kan växa som företag. 

 

3. Vad anser du är framgång för ett företag? 

 

3.0 Tillväxt, omsättning, vinstmarginal, gott rykte, nöjda anställda, nöjda kunder 

 

3.1  Hur definierar du framgång hos ett företag inom 

bemanningsbranschen? 

 

3.1 Vinstmarginal, marknadsandel, starkt varumärke, kompetent personal, 

bra vision 

 

3.2 Om du skulle mäta framgång hos ett företag, vilka variabler skulle 

du titta på då? 

 

3.2  Vinstmarginal och marknadsandel 



 46 

3.3 Om man skulle mäta framgången hos ett företag generellt samt inom 

bemanningsbranschen, skulle tillväxt, vinstmarginal, omsättning, antal 

anställda, vara bra mått och varför/varför inte? 

3.3 Respondenten anser att det är bra mått då det ger en tydlig bild av 

företagets olika olika delar och hur det går inom dessa. Respondenten 

ansåg dock att antal anställda kunde vara problematiskt att mäta då 

exempelvis ett företag med färre anställda kan ha bättre vinstmarginal 

än ett företag med fler anstälda. Hen menade även att det kan vara bra 

att få med marknadsandel som ett mått.  

 

 

4. Hur ser du på att ha många anställda inom bemanningsbranschen? 

 

4.0 Respondenten menar att har du många anställda inom bemanningsbranschen, så 

betyder det oftast att din omsättning är hög, och du har en stor del av marknaden. 

Detta kan, om man är effektiv, även ge hög vinst. 

 

5. Hur viktig anser du att VD-positionen ii sig är för ett företags framgång? 

 

5.0 Respondenten menar att en VD har stort ansvar och påverkan på ett företag, 

respondenten anser att det förutom de anställda, är den viktigaste posten i ett företag. 

Många viktiga beslut tas och det gäller att man besitter rätt kunskap och tar rätt beslut. 

 

Respondent 3  

1. Vad tycker du om eftergymnasial utbildning? 

 

1. Respondent 3 menar att det rent generellt är bra med utbildning. I ett fall det däremot 

kan vara dåligt menade respondenten vara om du ska bli entreprenör. Då det är svårt 

att utbilda sig till något som kommer att vara viktigt i framtiden. ”Du blir stöpt i 

samma form som alla andra. Framtidens arbeten/företag är inte uppfunna/startade 

ännu, därför är det svårt att utbilda sig inom det som kommer vara viktigt i framtiden.” 

Respondenten menade även att det kan döda drömmarna då man blir för riskmedveten. 

”Tänker för mycket på riskerna, om man är för analytisk kan man tycka att riskerna 

överväger möjligheterna.” 

 

1.1 Hur viktigt anser du att eftergymnasial utbildning hos ledaren av ett 

företag är för dess framgång? 

 

1.1 Respondenten ser inget negativt i att utbilda sig, och vet heller inte 

riktigt hur mycket det påverkar framgången hos just 

bemanningsföretag. Respondenten tror dock att om man skulle göra en 

undersökning så skulle förmodligen de med utbildning vara mer 

framgångsrika. 

 

2. Hur ser du på tidigare erfarenhet när det kommer till arbetsmarknaden rent 

generellt? 
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2. Respondent 3 menar att tidigare erfarenhet är något som aldrig är fel att ha. Det är 

något som efterfrågas allt mer i arbetslivet. 

 

2.1 Hur viktigt anser du att tidigare erfarenhet inom bemanningsbranschen 

hos ledaren av ett företag är för dess framgång? 

 

2.1 Respondenten anser det mindre betydelsefullt att ha haft erfarenhet 

inom bemanningsbranschen. Respondenten pekar mer på vikten av att 

ha haft erfarenhet av att leda som viktigare för dess framgång. 

 

3. Vad anser du är framgång för ett företag? 

 

3. Vinstmarginal, Omsättning 

 

3.1 Hur definierar du framgång hos ett företag inom 

bemanningsbranschen? 

 

3.1 Antal anställda, Omsättning per anställd, Vinstmarginal 

 

3.2 Om du skulle mäta framgång hos ett företag, vilka variabler 

skulle du titta på då? 

 

3.2 Ingen skillnad från 3.1 

 

3.3 Om man skulle mäta framgången hos ett företag generellt samt inom 

bemanningsbranschen, skulle tillväxt, vinstmarginal, omsättning, antal 

anställda, vara bra mått och varför/varför inte? 

3.3 Respondenten tyckte att det var bra att täcka många olika faktorer. 

Men att antal anställda istället borde vara omsättning per anställd för 

att få en mer rättvis bedömning då det annars kan vara svårt att se 

skillnad mellan sambandet antal anställda och framgång annars. 

 

4. Hur ser du på att ha många anställda inom bemanningsbranschen? 

 

4. Respondenten menar att det garanterat är en fördel att ha många anställda, då du kan 

bemöta efterfrågan på marknaden bättre, samt ta större marknadsandelar.  

 

5. Hur viktig anser du att VD-positionen ii sig är för ett företags framgång? 

 

5. Respondenten anser att en VD’s position är viktig, då denne är frontfiguren i företaget. 

Genom att tillsätta en VD med bra rykte så kan förtroendet och värdet på företaget 

öka. “Titta bara på exemplet med Volvo senast. De tog in Scanias förre VD och 

aktiekursen ökade runt 10% procent första dagen.” 
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Respondent 4  

 

1. Vad tycker du om eftergymnasial utbildning? 
1.0 Respondenten menar att eftergymnasial utbildning absolut är något positivt. 

Utbildning bidrar till ökad kunskap, och kunskap kan man aldrig få för mycket 

utav. Av kunskap kommer erfarenheter och rutin vilket är väldigt användbart i vårt 

samhälle idag. Däremot finns det viss kunskap som du inte kan läsa dig till, utan 

som du måste upptäcka genom att testa/pröva.  

1.1 Hur viktigt anser du att eftergymnasial utbildning hos ledaren av ett 

företag är för dess framgång? 
1.1 Som respondenten uttryckte tidigare är utbildning något positivt, 

men just när det kommer till ledaren hos ett företag så anser 

respondenten att tidigare erfarenhet och kunskapen att ena folk är 

viktigare. Det spelar ingen roll hur utbildad du är om du inte kan få 

folk att dra åt samma håll och bidra till företaget. 

2. Hur ser du på tidigare erfarenhet när det kommer till arbetsmarknaden rent 

generellt? 
2.0 Respondenten anser precis som med utbildning att tidigare erfarenhet är något 

positivt. Ur arbetsgivarens perspektiv så efterfrågas ofta tidigare erfarenhet just för 

att det minskar utlägget av resurser som behövs göras på den nyanställde. 

2.1 Hur viktigt anser du att tidigare erfarenhet inom 

bemanningsbranschen hos ledaren av ett företag är för dess framgång? 
2.1 Respondenten förklarar ur sitt perspektiv som VD så bidrar hens 

tidigare erfarenheter till större underlag vid beslutsfattande. Vilket 

förhoppningsvis bidrar till att rätt beslut tas, som i slutändan bidrar 

till företagets utveckling. 

 

3. Vad anser du är framgång för ett företag? 
3.0 Respondent 4 anser att ett framgångsrikt företag är ett företag som alltid överlever 

och kan hantera olika ekonomiska klimat, så som kriser och hög-

/lågkonjunkturer.      

3.1 Hur definierar du framgång hos ett företag inom 

bemanningsbranschen? 
3.1 Respondenten menar att framgång för ett företag inom 

bemanningsbranschen men även för övriga branscher grundar sig i 

relationerna ett företag har med sina intressenter. Utan positiva 

relationer med sina intressenter överlever ett företag/organisation 

inte på sikt.   

3.2 Om du skulle mäta framgång hos ett företag, vilka variabler 

skulle du titta på då? 
3.2 Respondenten menar att framgång är svårt att mäta i annat än 

statistiska nyckeltal, men menar samtidigt att detta ofta inte ger en 

rättvis bild av företaget/organisationen då man inte får en 

helgripande bild av hur företaget/organisationen mår. En 

organisation med positiva siffror men med missnöjda medarbetare, är 

det en framgångsrik organisation? 
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3.3 Om man skulle mäta framgången hos ett företag generellt samt 

inom bemanningsbranschen, skulle tillväxt, vinstmarginal, 

omsättning, antal anställda vara bra mått och varför/varför inte? 
3.3 Respondenten tycker att tillväxt, vinstmarginal, omsättning samt 

antal anställda kan vara bra mått vid jämförelse av liknande företag 

inom samma bransch, men att dessa inte ger en rättvis bild när andra 

företag skall jämföras. En annan variabel som respondenten tyckte 

skulle vara intressant att titta på var avkastningen av investeringar 

som ett företag gör. 

 

4. Hur ser du på att ha många anställda inom bemanningsbranschen? 
4.0 Så länge det inte påverkar företaget negativt (ekonomiskt) så ser respondenten 

ingen nackdel med många anställda. 

5. Hur viktig anser du att VD-positionen i sig är för ett företags framgång? 
5.0 Självklart är VD-positionen viktig, men det är endast en av flera viktiga positioner 

inom ett företag. Respondenten förklarar även att en VD inte skulle vara något alls 

utan sina medarbetare. 

 

 

 

Respondent 5  

 

1. Vad tycker du om eftergymnasial utbildning? 
1.0 Respondent 5 menar att utbildning är bra, i viss mån. Det kan även vara negativt för vissa 

personer som kanske inte hade behövt utbilda sig, utan därför slösat bort dyrbar tid där 

personen kunnat göra annat, exempelvis någon som velat starta företag och haft en idé men 

sedan utbildar sig och förlorar 3-5 år  som personen kunde lagt ner på att bygga upp företaget 

istället. 

 

1.1 Hur viktigt anser du att eftergymnasial utbildning hos ledaren av ett företag 

är för dess framgång? 
1.1 Respondent 5 anser att det är viktigt, då det gäller att kunna mycket och vara 

allmänbildad för att lyckas som ledare i företaget. 

2. Hur ser du på tidigare erfarenhet när det kommer till arbetsmarknaden rent 

generellt? 

2.0 Tidigare erfarenhet är givetvis positivt menar respondent 5. Det skadar aldrig att ha 

kunskap om marknaden man agerar i. Tidigare erfarenhet är även positivt även fast det är från 

en annan marknad menar respondenten. 

 

2.1 Hur viktigt anser du att tidigare erfarenhet inom 

bemanningsbranschen hos ledaren av ett företag är för dess framgång? 
2.1 Respondenten menar att det inte är någon större skillnad mellan 

bemmaningsbranschen och arbetsmarknaden rent generellt och hänvisar till 

tidigare svar. 

 

3. Vad anser du är framgång för ett företag? 
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3.0 Respondenten menar att framgång hos ett företag är hur mycket företaget omsätter samt 

dess vinstmarginal. Samt om det följer visionerna och målen och uppfyller dessa. Även att 

man har nöjda och glada anställda ansågs vara viktigt. Samt att aktieägarna blir nöjda.  

3.1 Hur definierar du framgång hos ett företag inom 

bemanningsbranschen? 
3.1 Vinstmarginal, omsättning. 

 

3.2 Om du skulle mäta framgång hos ett företag, vilka variabler skulle du 

titta på då? 
3.2 Vinstmarginal, omsättning.  

 

3.3 Om man skulle mäta framgången hos ett företag generellt samt inom 

bemanningsbranschen, skulle tillväxt, vinstmarginal, omsättning, antal 

anställda vara bra mått och varför/varför inte? 
3.3 Respondenten anser att alla dessa mått är bra, speciellt om man kollar på 

alla samtidigt, då blir det en bra och rättvis mätning. 

 

4. Hur ser du på att ha många anställda inom bemanningsbranschen? 
4.0 Respondent 5 anser att det är positivt att ha många anställda i branschen, eftersom 

det handlar om att kunna bemöta efterfrågan på marknaden med personal. Har du 

många anställda så täcker du då större marknadsandel. 

 

5. Hur viktig anser du att VD-positionen i sig är för ett företags framgång? 
5.0 Företagets VD tar många viktiga beslut, därav har VD’n en direkt koppling till 

företagets framgång. 

 

 

Respondent 6  

1. Vad tycker du om eftergymnasial utbildning? 
1.0 Respondent 6 anser att nyttan av eftergymnasial utbildning helt och hållet beror på vad 

man ska jobba med i framtiden. Har man eftergymnasial utbildning och inom datorteknik men 

sedan börjar jobba med som personlig assistent så var det ganska onödigt och bortkastade år 

samt eventuellt även en skuld. 

 

1.1 Hur viktigt anser du att eftergymnasial utbildning hos ledaren av ett 

företag är för dess framgång? 
1.1 Respondent 6 hade svårt att besvara denna fråga, då hen menar att det är så 

mycket annat som även spelar in för att vara framgångsrik som ledare, där 

utbildning bara blir en liten bricka bland massor av andra faktorer. Så som 

exempelvis personlighet, karaktär med mera. 

 

2. Hur ser du på tidigare erfarenhet när det kommer till arbetsmarknaden rent 

generellt? 
2.0 Enligt respondenten så är tidigare erfarenhet alltid bra att ha, då man kan förminska 

möjligheter till olika typer av misstag. Och att det även är krav som många/nästan alla 

arbetsgivare kräver att en arbetssökande har för att kunna få en tjänst hos dem. 
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2.1 Hur viktigt anser du att tidigare erfarenhet inom 

bemanningsbranschen hos ledaren av ett företag är för dess framgång? 
2.1 Respondenten anser att tidigare erfarenhet hos ledaren inom just 

bemanningsbranschen är mindre viktig, där hen syftar på att det snarare är 

erfarenheten av att leda ett företag i sig som är viktigt för företagets framgång, 

inte kunskapen om branschen. 

 

3. Vad anser du är framgång för ett företag? 
Respondenten anser att ett företags framgång kan mätas i hur positiva effekter det ger 

omvärlden, om det skapar många jobb samt företagets livslängd. 

 

3.1 Hur definierar du framgång hos ett företag inom 

bemanningsbranschen? 
3.1 Ingen skillnad från svaret i fråga 3. 

 

3.2 Om du skulle mäta framgång hos ett företag, vilka variabler skulle du 

titta på då? 

 3.2 Antal anställda, Livslängd. 

 

3.3 Om man skulle mäta framgången hos ett företag generellt samt inom 

bemanningsbranschen, skulle tillväxt, vinstmarginal, omsättning, antal 

anställda vara bra mått och varför/varför inte? 

 

3.3 Respondenten anser att antal anställda är det bästa måttet enligt sig själv, 

men tyckte även att resterande mått kunde ge en bra översikt och bra mätning. 

Däremot ansåg respondenten att tillväxt kunde vara lite diffust att mäta av, då 

den kan gå ganska upp och ner från år till år. Hen menade även att vissa 

företag nöjer sig med att inte växa över en viss punkt, då de inte vill/kan bli 

större. Respondenten menar att dessa företag som är nöjda med sin storlek och 

som anser sig själva framgångsrika, inte får en rättvis mätning genom att titta 

på tillväxten.  

 

4. Hur ser du på att ha många anställda inom bemanningsbranschen? 
4.0 Som respondenten nämnde tidigare så värdesätter hen skapandet av nya jobb som 

en stor del av ett företags framgång. Därför ser respondenten det som väldigt positivt 

att ha många anställda. 

 

5. Hur viktig anser du att VD-positionen i sig är för ett företags framgång? 
5.0 Respondenten anser att det finns viktigare faktorer för ett företags framgång, 

exempelvis hur kunniga de anställda är, och hur bra företaget är uppbyggt. Dessa 

faktorer har betydligt större inverkan på framgången än VD’n.  
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Bilaga 4: Tabell över Chi-två-fördelning 

Tabell över Chi-två-fördelning 

 


