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1 
INLEDNING 

1.1. BAKGRUND 

I Sverige såväl som i utlandet innebar den industriella revolutionen att 
arbetet inom industrin blev synonymt med fast heltidsanställning1. Med 
välfärdssamhället växte även behovet av tillfällig personal på 
arbetsmarknaden i takt med att olika reformer, som till exempel rätten till 
betald semester, föräldraledighet och studieledighet, genomfördes.2 
Problemet med att fylla de tillfälliga luckorna löste företagen själva 
genom interna vikariepooler och omfattande övertidsarbete3 eftersom 
lagstiftning, avtal och även sedvänjan på arbetsmarknaden byggde på 
detta. 

Sedan i början av 1980-talet har företagens situation förändrats 
ytterligare. Konkurrensen på den nya globala marknaden har blivit 
hårdare genom framväxten av nya industrinationer och 
informationsteknologi, produktlivscyklerna har blivit kortare och det 
ställs krav på högre tillgänglighet, innovation, kundorientering och 
effektivitet. Tillsammans har detta tvingat företagen att bli mer flexibla 
för att överleva.4 Allt fler företag har växlande behov av arbetskraft och 
kompetens, arbetsstyrkan måste vara flexibel, både i storlek och i 
arbetsuppgifter för att kunna anpassas till de kraftiga variationer i 
efterfrågan som uppkommer på marknaden5. I vissa branscher och 
företag är växlingarna i personalbehov möjliga att förutse långt i förväg 
och i andra inte. 

                                           
1 SOU 1999:27  
2 SOU 1997:58  
3 SOU 1999:27  
4 Ollevi & Pehrson 1998 i Larsson & Vainikainen 2000 
5 Håkansson & Isidorsson 1997 i Larsson & Vainikainen 2000 
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Nyanställningarna har sedan lågkonjunkturen i början av 90-talet 
dominerats av tillfälliga arbeten och idag fyller dessa en allt viktigare 
funktion i företagens produktion och administration. I och med att det 
svenska näringslivet har förändrats så har det också blivit allt mer 
förekommande att företag väljer att koncentrera sig på sina kärnområden 
och lägga ut övriga områden på entreprenad. Tanken har varit och 
fortsätter att vara, att behålla en mindre kärna av fast anställda och möta 
ökningarna i efterfrågan med hjälp av inhyrd personal för att på detta vis 
erhålla den önskade flexibiliteten.6 Konsulter har blivit vanligare i dagens 
organisationer och framtidens arbetsmarknad ser annorlunda ut än 
gårdagens, både vad gäller arbetsuppgifter som anställningsförhållanden, 
arbetstider, anställningsformer och rekrytering7. Som ett exempel kan 
nämnas att för 50 år sedan varade en genomsnittlig anställning i 22 år, 
idag har siffran sjunkit till tre år.8 

En bransch som har vuxit i takt med förändringen i det svenska 
näringslivet är bemanningsbranschen. Bemanningsbranschen är per 
definition ett samlingsbegrepp för företag som arbetar med 
personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet 
(outsourcing). Enkelt sett skulle man kunna säga att branschen lever på 
sin förmåga att snabbt placera rätt person på rätt plats samt på att vara 
en professionell arbetsgivare för personalgrupper som i normalfallet 
tillhör företagens support- eller servicefunktioner. När de första 
företagen startade i mitten på 50-talet hyrde de ut sekreterare och har 
därefter utvidgat tjänsterna med många fler yrkeskategorier.9 

Det har alltså funnits bemanningsföretag sedan 1950-talet men det var 
inte förrän 1992-1993 som något avgörande hände, varpå utvecklingen 
på allvar började ta fart. Under dessa år avreglerades marknaden för 
branschen och företagen fick möjlighet att arbeta med samma acceptans 
som näringslivet i övrigt. Nya lagen om privat arbetsförmedling och 
uthyrning av arbetskraft trädde i kraft 1993 och möjliggjorde en snabb 
utveckling. Lagändringen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft innebar att arbetsförmedlingsmonopolet upphävdes. Genom 
den nya lagen avskaffades kravet på tillstånd av AMS för att få bedriva 
privat arbetsförmedling. Även AMS tillsynsfunktion slopades. 1993 års 
lag innebar också att begränsningen i fråga om den sammanlagda tid som 

                                           
6 SOU 1999:27 
7 www.proffice.se 
8 Manpowers tjänster 
9 info@spur.se 
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en enskild arbetstagare kunde hyras ut eller hyras in avskaffades och även 
det generella kravet att uthyrningen skulle vara föranledd av ett tillfälligt 
behov hos beställaren av extra arbetskraft.10 

Sedan avregleringen har branschen vuxit med i genomsnitt 50-60 % per 
år men under 2001 har tillväxttakten minskat varje kvartal. 
Branschorganisationen SPURs medlemsföretag uppger dock att de ser 
tecken på en ljusning och en ökad orderingång hos uppdragsgivarna.11 I 
Sverige sägs det kunna finnas upp till 100 000 anställda i branschen inom 
en åttaårsperiod.12 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 

I och med övergången från industrisamhälle till dagens avancerade 
moderna samhälle har utveckling och vidareförädling av kunskap för 
många organisationer blivit av vital betydelse för att uppnå och 
upprätthålla framgång.13 Vidare har livslångt lärande och entreprenörskap 
blivit honnörsord i diskussionen om hur Sverige skall utvecklas som 
nation. Bland praktiker såväl som managementforskare verkar det 
nämligen finnas en allmänt vedertagen uppfattning att lärande är nyckeln 
till företagets förbättrade konkurrenskraft.14 

Förutom kunskap och lärande kännetecknas samhället, det vill säga 
människans och företagets tillvaro, av ständiga förändringar. Det enda 
som varierar är takten på, omfattningen av samt reaktionen på 
förändringen.15 Ett företags eller en organisations effektivitet och 
fortlevnad påverkas av förmågan att anpassa verksamheten efter 
förändringar i omvärldsförutsättningarna16 och hur företag anpassar sin 
verksamhet påverkas i hög grad av ledningens tolkningar av 
förändringarna. 17 Det kan vara svårt att förstå innebörden och hitta en 
entydig mening i den tillgängliga informationen om nya förutsättningar 

                                           
10 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1999/2000:AU1 
11 Stenshamn, 2001b 
12 Sundling 2001a  
13 Lundahl & Skärvad 1999 
14 Hellgren & Löwstedt 1997 
15 Angelöw 1991 i Alphen & Palmqvist 2000 
16 Miles & Snow 1978; Doty, Glick & Huber 1993 i Chattopadhyay, Glick & Huber 
2001 
17 Daft & Weick 1984; Hambrick & Mason 1984; Thomas, Clark, & Gioia 1993 i 
Chattopadhyay, Glick & Huber 2001  
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som en företagsledning skall basera sina slut på. Förändringarna går ofta 
att tolka på olika sätt vilket gör att ledningens sätt att tolka och resonera 
spelar stor roll för framtida verksamhetsplaner och således för företagets 
effektivitet. 18 Ett vanligt förekommande sätt att skapa mening i det som 
sker är, enligt Dutton & Jackson, att kategorisera omvärldsförändringar 
som antingen hot eller möjligheter19. Hur företagsansvariga argumenterar 
och identifierar hot och möjligheter med tillhörande potentiella lösningar 
och handlingsplaner har rimligtvis sin grund i företagets resurser och 
förutsättningar, samt i ledningens tidigare erfarenheter, specifika egenskaper 
och kunskaper. 

Dessa två inledande stycken i problemdiskussion har försett läsaren med 
begrepp, som placerade i ovanstående kontext visar hur betydelsefulla de 
kan vara i företagsekonomiska sammanhang. De ovanstående begreppen 
tillsammans med tänkande, utgör ett kognitivt angreppssätt som vi, med 
utgångspunkt i individen, skall försöka applicera på branschnivå. Det 
ovanstående sammanhanget som beskrivits återkommer längre fram i det 
här kapitlet med koppling till bemanningsbranschen. 

Individer bildar sig en kognitiv struktur bestående av erfarenheter, 
färdigheter och värderingar av olika slag genom långa lärprocesser och 
interaktivt agerande. Människor med gemensam bakgrund eller liknande 
sociala förhållanden tenderar åtminstone till viss del att bilda 
gemensamma värderingar, uppfattningar och övertygelser om hur saker 
och ting förhåller sig till varandra. För att förstå och kunna ta del av 
dessa mentala strukturer, som även innehåller outtalade tankar och 
lärdomar, kan det vara värdefullt att se hur individer handlar i olika 
situationer. Tanken påverkar nämligen handlingen och människans 
handlingar påverkar hennes tankar. Vidare kan man säga att eftersom ett 
företag består av individer så kommer även en organisations eller ett 
företags agerande att kunna beskrivas utifrån dess kognitiva struktur. 
Tänkande och lärande i organisationer beskrivs idag allt mer som en 
social process av ständigt pågående försök att förstå och skapa mening i 
det som sker i och omkring företaget.20  

                                           
18 Ford & Baucus 1987; Pfeffer & Salancik 1978 i Chattopadhyay, Glick & Huber 
2001 
19 1987 samt Fredrickson 1985; Dutton &  Jackson 1988 i Chattopadhyay, Glick & 
Huber 2001 
20 Hellgren & Löwstedt 1997 
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Om vi koncentrerar resonemanget till organisationer inom en viss 
bransch så ligger det intressanta i om det i likhet med hur individer bildar 
gemensamma värderingar går att uttyda tankemönster och värderingar 
utmärkande för en bransch och vad de i så fall har för betydelse för 
branschen. Med tanke på det som fastställdes i början av avsnittet om att 
lärande och kunskap är centrala begrepp för ett företags framtida 
effektivitet och överlevnad, kan det vara av betydelse att förstå den 
visdom som råder i en bransch, hur den är uppbyggd och på vilket sätt 
den kan komma till nytta i dynamiska situationer som präglas av 
bristfällig eller tvetydig information. 

Forskare har tidigare resonerat kring lärande, förändring och utveckling 
av kollektiva kognitiva strukturer och branschuppfattningar i traditionella 
branscher med lång historik, såsom skogsindustrin och sjukhussektorn. 
Dessa studier har genomförts med syfte att undersöka hur 
företagsledningars mentala kartor har influerat strategiska aktiviteter och 
om ledningarna för företagen har agerat i enlighet med befintliga 
värderingar och normer i branschen.  

I vårt fall, bemanningsbranschen, är det inte självklart att det har skett 
någon förändring av etablerade tänkesätt, snarare handlar det om 
huruvida det överhuvudtaget har hunnit bildas konvergerande kognitiva 
strukturer och gemensamma mönster och trender i förhållningssätt och 
värderingar eftersom branschens tillväxt och egentliga framväxt inte tog 
fart förrän på 1990-talet. Har man klassificerat problem och möjligheter 
såsom Dutton och Jackson förespråkar och är det i så fall möjligt att från 
dessa identifiera konvergerande synsätt eller ”ideologier”, gemensamma 
värderingar och normer? Är den existerande kunskapsbasen inom 
kognitiv branschteori tillräckligt utvecklad och samtidigt specifik för att 
även kunna användas i den kognitiva förståelsen och beskrivningen av en 
relativt ung bransch där tidsaspekter liknande dem inom skogsindustrin 
saknas?  

Om det finns vissa dominerande tänkesätt som ligger till grund för och 
skapar en branschvis sammanhållning, vilka är då orsakerna till dess 
framväxt och vad har de gemensamma kollektiva strukturerna för 
betydelse för branschen? Varför är det viktigt att förstå branschen ur ett 
kognitivt perspektiv? En anledning till det kognitiva perspektivets 
betydelse är att det rationella ekonomiska antagandet eller synsättet att all 
information som företag använder som beslutsunderlag är tydlig, 
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fullständig och objektiv, att konkurrenssituationen är säker och att 
organisationer är regelstyrda produktionssystem21 inte är en 
tillfredsställande bas att grunda sin förståelse på om hur företag eller 
branscher fungerar. Angreppssättet att det finns ett ”bästa sätt” att styra 
en verksamhet är inte helt förenligt med synen att organisationer är 
dynamiska modeller för social aktivitet, i vilka aktörerna är 
meningsskapande individer.  

Vi har som framgått av resonemanget ovan intagit en ställning där det 
kognitiva perspektivet är ett nödvändigt hjälpmedel för att förstå en 
social sammansättning, som till exempel ett företag eller en bransch, i sin 
helhet. Den första motiveringen till varför denna studieinriktning kan 
vara av betydelse är om det leder fram till ett resultat bestående av 
förfinad eller utvecklad teoretisk branschkunskap som mer specifikt kan 
förklara det studerade fenomenet bemanningsbranschen ur en kognitiv 
synvinkel. Den andra tanken bakom det kognitiva perspektivvalet är dess 
betydelsefulla roll i allmänhet för företagsekonomin, vilket vi har försökt 
exemplifiera med problemdiskussionens första stycken. De kognitiva 
kvaliteterna kan jämföras med det som kallas tyst oartikulerad kunskap 
eftersom dess utmärkande drag, som vi kommer att belysa i kapitel 2.2.4, 
påminner om kvaliteterna som kännetecknar kognitionsbegreppet. 
Nonaka & Takeuchi och Spender22 menar att ekonomivetenskapen inte 
har gett tillräckligt eftertryck åt den tysta dimensionen av kunskap. De 
hävdar att den måste uppmärksammas för att bättre förstå 
organisationers funktion, företags konkurrenskraft samt lärande och 
kunskapsöverföring vilket motsvarar vår syn på den kognitiva aspektens 
betydelse i branschvisdom. 

1.3. SYFTE 

Syftet är att ur ett kognitivt perspektiv åstadkomma ett teoretiskt bidrag 
till den befintliga basen om branschkunskap genom en studie av 
bemanningsbranschen. 

1.4. AVGRÄNSNING 

Vi avser endast att använda den svenska bemanningsbranschens 
egenskaper som studieobjekt och därmed är inte resultatet tänkt att det 

                                           
21 Spender 1998 
22 1995 och 1996b i Tell och Söderlund 2001 
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ensamt skall kunna användas som ”teori” om varken utländska 
bemanningsbranscher eller andra branschområden i allmänhet, utan 
endast som en vidareutveckling eller idé om hur man kan öka förståelsen 
för en viss bransch. 
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2 
VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 

För att underlätta läsarens förståelse av uppsatsen bör detta kapitel läsas ingående då 
det utgör en grundläggande del av arbetet. Dessutom förklaras i detta avsnitt begrepp 
och resonemang som vi använder oss av och återknyter till på flera ställen i uppsatsen, 
och som är nödvändiga för att förstå det uppnådda resultatet. 

2.1. SAMBAND OCH STRUKTUR 

Kunskapsteori behandlar frågor om mänsklig kunskap där några av 
huvudfunderingarna rör kunskapens natur, det vill säga vad det innebär 
att veta, hur vi vet att vi har säker kunskap samt kunskapens källa, 
varifrån vi hämtar kunskap. Kunskapsteorin kan sägas innehålla två olika 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter eller plattformar, nämligen det 
positivistiska och det hermeneutiska där vi i detta arbete ansluter oss till 
det senare. Det finns andra synsätt men dessa två är de vanligaste. 
Resonemanget och förklaringarna bakom vårt perspektiv kommer att 
utvecklas längre fram i kapitlet.  

Synsättet lägger grund för valet av metodteori då de två begreppen är 
starkt sammankopplade till varandra. Metodteorin som appliceras på den 
här undersökningen är således kvalitativ eftersom den typen av 
information vi söker är inriktad på uppfattningar och värderingar, vilket 
är sammanlänkat med den hermeneutiska vetenskapsteorin som handlar 
om att göra tolkningar för att ge mening åt och skapa förståelse för hur 
människor upplever sig själva och sin situation.  
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Kunskapsteori

Vetenskapsteori

Kvantitativ
metodteori

Positiv
vetenskapsteori

Hermeneutisk
vetenskapsteori

Kvalitativ
metodteori

 

Figur 1. Modifierad modell ur Lundahl & 
Skärvad 1999, sid. 44 som illustrerar hur 
dessa begrepp beror av, och förhåller sig till 
varandra. 

2.2. KUNSKAPSSYN 

Vetenskapliga undersökningar och vetenskaplig kunskapsproduktion har 
att göra med det kunskapsteoretiska syftet, vad undersökningen skall ge. 
Kunskapsbegreppet kan sägas ligga till grund för hela vår uppsats av två 
skäl. Dels därför att vår ambition med uppsatsen är att utveckla 
kunskapen inom detta undersökningsområde, det vill säga kognitiva 
branschteorier, dels för att kunskap som ämne i sig är ett centralt 
begrepp när man talar om kognition och lärande som är uppsatsens 
kärnämnen. Frågorna som vi ämnar besvara med detta avsnitt är vad för 
typ av kunskap vi söker och vilket det vetenskapliga syftet är. Eftersom 
kunskap, tolkningar och kognition är uppsatsens huvudsakliga 
komponenter har vi i det här kapitlet valt att lägga tonvikt på avsnitten 
som behandlar det vetenskapliga förhållningssättet och vår kunskapssyn.  

2.2.1. Språkbildning som vetenskapligt syfte 

Området ”kognition på branschnivå” är ännu inte fullt utvecklat och 
därmed kan sägas att den huvudsakliga åsikten är att det behövs 
ytterligare precisering av begrepp och modeller, eller en fältutveckling 
som Hellgren och Löwstedt23 definierar det. Eftersom det inte finns så 
mycket forskningslitteratur inom kognition på branschnivå beslutade vi 
oss för att detta skulle vara vår ambition. Det handlar enligt Glaser och 
Strauss inte i första hand om att verifiera och pröva teorier utan snarare 
om att utveckla dem. Utvecklandet av synsätt och begrepp blir således 
forskningens kärna.24 Glaser & Strauss och Crozier25 kallar begrepps- 
och teoriutvecklande forskning för språkbildning och ser forskningen 
som en inlärningsprocess. Det handlar om att meningsfullt kunna 

                                           
23 Hellgren & Löwstedt 1994 
24 1967 i Brunsson 1982 
25 1967 samt 1964 i Lundahl & Skärvad 1999 
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beskriva det studerade fenomenet genom nya förfinade och preciserade 
begrepp och utveckling av befintlig teori eller alternativt utveckling av 
nya teorier.  

Målet med uppsatsen är således inte att göra korrekta avbildningar av 
verkligheten, utan att erbjuda ett ”språk” som aktörerna och de 
intresserade personerna inom den akademiska världen kan hantera 
verkligheten med. I och med att slutdiskussionen därmed bör kunna 
uppfylla kriteriet att bättre förstå det fenomen som vi har valt att studera 
hoppas vi att den är gångbar. Enligt Brunssons resonemang skapar detta 
nya förutsättningar för aktörernas egna och andras situation och 
handlingar. Det kommer alltså att vara svårt och komplicerat att uttala 
sig om andra situationer än den som har studerats, men så begär man 
inte heller av språkbildaren att hans teorier skall utformas så att de är de 
enda rätta i alla situationer. 26 Generella teorier är alltså inte slutmålet för 
kunskapsbyggnaden utan undersökningen syftar snarare till motsatsen – 
förståelse av speciella situationer.  

Allmängiltiga teorier måste i sociala sammanhang bygga på teorier om 
mindre delar av verkligheten27 Med detta som grundsats tror vi att vår 
uppsats kan vara en början eller utgöra en del av något som genom 
vidare forskning kan utvecklas till en mer omfattande förståelse för hur 
branschvisdom ser ut, skapas och förändras i relativt unga branscher, för 
att sedan kunna jämföra det med mer traditionella industrier. Detta kan 
bli av stor vikt för olika individer och organisationer som är intresserade 
av att veta vad som är viktigt för att arbeta, agera och konkurrera på den 
aktuella marknaden.  

2.2.2. Originalitet och trovärdighet 

En annan diskussion kring det kunskapsteoretiska området handlar om 
huruvida den kunskap vi försöker åstadkomma är relevant och 
betydelsefull och i så fall för vem. För att resultatet skall vara relevant 
och värdefullt för läsaren måste det vara förståeligt och möjligt att 
relatera till tidigare kunskap, erfarenheter och sociala strukturer som 
exempelvis samhälle, organisation, institutioner, familj.28 För oss är detta 
naturligtvis svårt att tillfredsställa eftersom samma koncept eller idé för 
en enskild individ kan framstå som originell och för en annan som 

                                           
26 Brunsson 1982 
27 ibid. 
28 Gilje & Grimen 1995 
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varande en enkel och okomplicerad tanke eller slutsats. Ett sätt att 
minska denna risk är enligt Melander29 att avgränsa och specificera 
målgruppen för rapporten. Vår uppsats riktar sig främst till praktiker och 
en akademisk tvärvetenskaplig audiens fokuserade på samhällsvetenskap 
i allmänhet men företagsekonomi i synnerhet samt kognitionsvetenskap. 
Tanken bakom vetenskapliga innovationer är att de bara kan uppstå som 
en kontrast till den kunskap som anses vara legitimerad och accepterad, 
det som vid tidpunkten för arbetets början redan var känt. En nyhet bör 
bygga på eller resultera i en problematisering i förhållande till etablerad 
teori, menar Alvesson och Sköldberg30.  

Vår uppgift ligger i att ställa denna framväxande bransch där inga enligt 
vår kännedom etablerade tänkesätt tidigare har definierats, mot det man 
tidigare har kommit fram till vad gäller branschvisdom ur ett kognitivt 
perspektiv. I existerande teorier, avhandlingar och annan litteratur har 
det talats om förändring och utveckling av kognitiva kartors påverkan på 
strategiska beslut (främst på enskild organisationsnivå) och 
branschvisdom, men i bemanningsbranschens fall kan det  troligen inte 
ha med förändring och utveckling av etablerade sätt att tänka att göra, 
utan snarare om man på branschnivå överhuvudtaget har hunnit bilda 
gemensamma konvergerande kognitiva strukturer, mönster och tänkesätt 
som även diskuterades i inledningen. 

Allt eftersom nya egna idéer och tankar framträder kommer vi till det 
studerade fenomenet bringa argument med syfte att understödja en 
diskussion som den avsedda publiken inte tidigare hade haft. Vid 
undersökningens slut har vår uppsats förhoppningsvis skänkt läsaren 
kännedom och djupare förståelse för förhållningssätt och relationer inom 
detta specifika branschområde. Ambitionen är att utveckla kunskapen 
inom branschvisdom ur ett kognitivt perspektiv applicerat på den 
”moderna och kompetensinriktade” bemanningsbranschen. 

Eftersom kvaliteten på slutsatserna bestäms inte bara av om de är 
nyskapande eller inte, till vilken grad de förklarar relationen mellan olika 
begrepp och nya sätt att tänka och hur man kan strukturera redan kända 
företeelser, så är självfallet även trovärdigheten i resultatet av avgörande 
betydelse. För att lägga grund till och underbygga trovärdigheten, kan 

                                           
29 1997 
30 1994 
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man som utgångspunkt i undersökningen relatera eller basera på tidigare 
forskningsresultat inom samma område.31  

2.2.3. Teorier som kunskapsbas 

En utgångspunkt i den här uppsatsen är att teori kan nyttjas för att 
analysera empiri, som i det här fallet utgörs av de dominerande 
aktörernas delgivna erfarenheter och föreställningar. Teorierna används 
för att kritiskt kunna studera empirin samtidigt som de empiriska 
observationerna används som utgångspunkt för att kunna kritisera teori, 
vilket även stämmer ihop med vår ambition om språkutveckling som vi 
resonerade kring tidigare. Teorierna ska inte förklara problemet utan 
endast vara till hjälp i lösningen av det. I vårt fall blir utgångspunkten i 
uppsatsen således forskningslitteratur centrerad kring 
kognitionsvetenskap i ett organisatoriskt sammanhang, och i den mån de 
finns även teorier om branschvisdom. I och med att sådan litteratur har 
använts har också kravet och förutsättningarna för att resultatet skall 
vara relevant för läsaren tillfredsställts, detta i och med att den tilltänkta 
publiken är akademiker och även praktiker inom just dessa områden. 
Genom att utgå från existerande kunskapsbas har vi en verifierad grund 
att ställa undersökningen mot vad gäller bedömningen av nyhetsvärdet. 
Dessa två aspekter, originaliteten och trovärdigheten, är centrala delar i 
utvärderingen av en undersökning.32 Vi är dock medvetna om att 
nyhetsvärdet inte ligger i att uppfinna nya begrepp för tidigare kända 
fenomen utan att språket måste tjäna till att mer precist förklara eller 
beskriva en företeelse eller ett fenomen. Nya begrepp kan dock vara till 
hjälp för forskaren i strävan efter att undvika aspektblindhet, menar 
Asplund33.  

Som undersökare av fenomenet branschvisdom har vi valt att utgå från 
ett flertal teorier och författare. För det första ansåg vi det nödvändigt att 
ta reda på så mycket som möjligt av vad den teoretiska kunskapsbasen 
bestod av för att kunna ta fram en bra synvinkel och för att få en slags 
förförståelse av området för att det fortlöpande empiriska arbetet skulle 
kunna utföras effektivt. För det andra insåg vi relativt tidigt att det inte 
fanns så mycket publicerat om visdom ur ett kognitivt perspektiv på 
branschnivå, vilket gjorde att andra närliggande teorier fick stå till tjänst 
som bakgrundshjälp i utredningen av problemet. Tanken är att dessa 

                                           
31 Melander 1997 
32 Melander 1997; Stein 1996 
33 1970 i Lundahl & Skärvad 1999 
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teorier gemensamt skall kunna ligga till grund för och möjliggöra en 
djupare förståelse för området samt hindra oss från teoretisk 
begränsning. Syftet är alltså att skapa en djupgående diskussion inom 
studieområdet, vilket måste ske på bekostnad av breddens omfång. 
Bredden kommer snarare i form av att området spänner över två olika 
vetenskapliga discipliner, nämligen det psykologiska, vilket 
kognitionssynsättet ursprungligen tillhör och det företagsekonomiska 
som i det här fallet utspelar sig på branschnivå. 

2.3. HERMENEUTIK 

Arbetet som helhet handlar om att tolka och förklara, ge mening och 
skapa förståelse för ett specifikt fenomen, vilket är huvudsyftet inom 
hermeneutiken34. Hermeneutiken är för oss relevant med avseende på att 
det inom samhällsforskningen, till vilken företagsekonomi tillhör, ofta 
handlar om att analysera datamaterial bestående av handlingar, yttranden 
och dokument35, vilket är precis vad vårt empiriska underlag utgjorts av. 
En tanke som förtjänar att nämnas är det faktum att vi i uppsatsen har 
tolkat och analyserat vad som uttryckts och diskuterats i publicerade 
intervjuer och dylikt, vilket innebär att vi försöker skapa mening i den 
omvärld som bemanningsföretagens medarbetare redan har bildat sig en 
uppfattning om och redan försökt tolka. Denna beskrivning av den här 
studiens vetenskapliga förhållningssätt passar väl ihop med Gilje & 
Grimen som menar att samhällsforskare med andra ord får förhålla sig 
till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva. Följden 
blir att vetenskapen bygger på en dubbel hermeneutik eftersom 
samhällsvetarna bedriver forskning där de måste rekonstruera de sociala 
aktörernas tolkningar med hjälp av teoretiska begrepp.S 

Följaktligen är vi övertygade om att det hermeneutiska synsättet sätter 
krav på vår personliga kreativitet och förmåga att kunna föreställa oss 
och göra rimliga bedömningar av hur saker och ting förhåller sig till 
varandra, vilket även stämmer överens med Lundahl och Skärvads36 syn 
på vad som är viktigt vid kvalitativa studier. Dessutom är kreativiteten 
viktig för att inte referensramen skall kunna låsa oss vid en viss synvinkel 
och därmed förhindra möjligheten att betrakta det studerade fenomenet 
på ett nytt sätt. Risken för teoribundenhet föreligger dock eftersom vi 

                                           
34 Lundahl & Skärvad 1999 
35 Gilje & Grimen 1995 
36 1999 
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saknar tidigare kännedom om det teoretiska kognitiva perspektivet. I 
arbetet strävar vi efter att se samband och mönster, vilket med grund i 
det kognitiva perspektivets abstrakta betydelse kräver inlevelseförmåga 
från vår sida för att konkretisera och möjliggöra användandet av idéer, 
tankar och tolkningar. Detta innebär, som nämndes ovan, att vi gör 
tolkningar på andras tolkningar, vilka vi inte har någon möjlighet att få 
rättfärdigade eller erhålla feedback och bekräftelse på. Problematiken 
handlar alltså om huruvida våra tolkningar och slutsatser med säkerhet 
”stämmer överens” med verkligheten, hur vi kan veta och om vi kan 
avgöra ifall de är sanna. I senare stycken kommer innebörden av 
sanningsaspekten att behandlas. 

2.3.1. Verkligheten som hermeneutisk konstruktion 

Men vad är då verkligheten? För oss som utredare inom 
samhällsvetenskapens ramar är detta en ontologisk fråga där 
undersökningsfenomenets väsentligaste egenskap eller grundbeståndsdel 
diskuteras, själva varandet av fenomenet. I den frågan närmar vi oss det 
nominalistiska synsättet där ståndpunkten är att det studerade 
fenomenets verklighet och varande, alltså gemensamma värderingar och 
visdom, är en subjektiv produkt av individers idéer, medvetenhet, 
skapande och kognition. Nominalismen hävdar att allmänbegreppen 
endast är namn utan egen existens.37 

Med detta resonemang följer vårt epistemologiska antagande att den 
sociala verkligheten, i vilken uppfattningarna och visdomen inom 
bemanningsbranschen formas, är relativ och kan bara förstås utifrån 
aktörernas egna synvinklar38. Synsättet kan liknas vid det som Arbnor & 
Bjerke39 kallar för hermeneutiskt systemsynsätt, som går ut på att 
människor söker skapa mening i sin tillvaro genom att subjektivt tolka 
det som händer i omvärlden. Fortsättningen lyder att vi som 
kunskapsbildare genom uppsatsförfattandet, tror på möjligheten att 
utifrån dessa människors subjektiva föreställningar om verkligheten 
kunna skapa förståelse och göra den samlade kunskapen inom 
undersökningsområdet objektivt åtkomlig, genom att beskriva den 
systematiskt och holistiskt. För oss innebär det konkret att vi är 
övertygade om att det, utifrån de valda företagens (Manpower, Poolia, 
Proffice och Adecco) subjektiva uppfattningar om branschen och sig 

                                           
37 Burrell & Morgan 1979 
38 ibid. 
39 1994 
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själva, går att beskriva gemensamma värderingar genom att se på 
tolkningarna ur ett helhetsperspektiv, och sammanbinda dem i 
”systemet” som bildar det fenomen som här kallas branschvisdom. 
Genom att se på världen ur ett holistiskt perspektiv kommer de olika 
aktörernas uttalanden och handlingar att sättas i samband till varandra, 
och där eventuellt stödja varandra och relateras till det sammanhang, det 
vill säga branschen, som ger dem en bestämd mening.  

Det ovan nämnda systemets betydelse i den här uppsatsen får inte 
misstolkas som att det skulle röra hela den marknad och alla relationer 
till olika grupper och institutioner i samhället som företagen har. Vi vill 
med andra ord säga att det inte får glömmas bort att företag ej kan 
förstås endast genom ett kognitivt perspektiv. Organisationerna är 
sociala konstruktioner men Whitley40 hävdar att det fortfarande finns 
logiska och dominerande sätt att organisera ekonomisk aktivitet i ett visst 
land, bransch eller företag. Vidare menar han att en organisation eller 
affärsverksamhet är en produkt av en institutionell omgivning (land, 
marknad, region) där faktorer såsom den omgivningsspecifika historien, 
det finansiella och politiska systemet samt rättssystemet har stort 
inflytande och makt över företag. Inom den institutionella omgivningens 
skal tar sedan organisationer form, vilket innebär att det kognitiva 
perspektivet endast kan används som ett komplement till att förstå 
företag i dess helhet.41 

Vårt synsätt är att verkligheten är en social konstruktion där varje 
individs uppfattning alltid kommer påverka det sätt som saker och ting 
tolkas på. Ur ett socio-kognitivt perspektiv är verkligheten en gemensam 
föreställning som individer mer eller mindre delar med varandra. 
Verkligheten är således inte någonting som finns ”där ute” i objektiv 
mening utan istället har varje enskild individ sin uppfattning om hur 
allting fungerar och hänger ihop.42 Genom människors interagerande 
uppstår något som kan kallas intersubjektivitet. Det betyder att ju mer 
individer interagerar med varandra under samma kulturella 
omständigheter desto större är möjligheten att de delar 
verklighetsuppfattning och tolkar det som händer på liknande sätt.43 
Enligt Arbnor och Bjerke innebär detta att verkligheten och kunskapen 
genom denna process blir alltmer objektiv ju mer individer interagerar, 

                                           
40 1992 i Melander 1997 
41 Hellgren & Löwstedt 1998 
42 Stein 1996 
43 Arbnor & Bjerke 1994 
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men fortfarande är verkligheten och kunskapen subjektiv eftersom de 
grundar sig på varje individs tolkningar. I den här uppsatsen har detta 
vetenskapliga synsätt och resonemang varit betydelsefullt eftersom 
slutsatsen därigenom blir att det på så vis är möjligt att uppnå någon 
slags objektiv bild och kunskap.   

2.3.2. Föreställningar och antaganden 

I enlighet med det hermeneutiska synsättet möter vi aldrig världen och 
olika undersökningsproblem helt förutsättningslöst. Vi har en viss 
förförståelse som är nödvändig för att vi överhuvudtaget skall kunna 
angripa och tolka ett problem. Det måste finnas en idé om vad vi skall 
leta efter och styra vår uppmärksamhet mot för att undersökningen skall 
få en riktning. I denna förförståelse ingår olika komponenter, bland 
annat har vi föreställningar om vad vi tror är sant, vad som gäller i 
världen och samhället samt vad vi tar för givet och vad vi ser som 
problematiskt. Dessutom ingår i förförståelsen vårt språk, bakgrund och 
personliga erfarenheter, eller med andra ord vår kognitiva struktur som 
vi för med oss i alla försök att tolka meningsfulla fenomen.44 Detta gäller 
även de aktörer som vi studerar vilket gör att vårt undersökningsområde, 
vi själva och vårt akademiska förhållningssätt är starkt sammanlänkade 
och har många gemensamma paralleller som alla ryms i och kan 
beskrivas med hjälp av ett hermeneutiskt synsätt.  

Vi vet mer än vad vi vet och kan uttrycka och förklara, menar Polanyi45 i 
boken ”The Tacit Dimension”. Han är bland de första att förklara 
skillnaden mellan uttryckt/explicit och tyst/implicit kunskap. Den 
explicita kunskapen kan artikuleras och formuleras på ett konkret sätt 
med ett tydligt språk medan den tysta kunskapen består av erfarenheter, 
färdigheter, bedömningsförmåga, insikter och ofta omedvetna personliga 
uppfattningar om hur saker och ting bör gå till. Ett enkelt exempel är ett 
barn som talar flytande och kan använda sitt språk perfekt utan att känna 
till grammatikens byggstenar och begrepp. Detta är barnets kognitiva 
tysta karta.46 Vi ämnar i slutändan lyfta upp idén om kognition till ett 
organisatoriskt plan där vi snarare än att tala om individuell tyst kunskap 
kommer försöka applicera fenomenet på branschnivå.  

                                           
44 Gilje & Grimen 1995 
45 1983  
46 Gummesson 1991 
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Detta som just beskrevs angående kunskap kan tyckas höra till teoridelen 
av arbetet eftersom det är en del av utgångspunkten i analysen. 
Anledningen till att vi vill betona det i detta skede är för att understryka 
ännu en parallell som finns mellan det aktuella undersökningsområdet 
och vår egen individuella kognitiva kunskap och tysta förförståelse. 
Dessa kunskapsteoretiska attribut, kognition och tyst kunskap, kan 
nämligen sägas utgöra en del av det hermeneutiska vetenskapliga 
angreppssättet då vi genom arbetets gång tolkar och tar saker för givet 
utan att det någonsin har artikulerats. Vi har emellertid haft intentionen 
att vara uppmärksamma och reflektera över detta både vad gäller oss 
själva och de aktörer som vi har studerat. 

Många forskare inom samhällsvetenskapen angriper sitt område med 
explicita eller implicita antaganden om den sociala världens natur, och 
sätten som denna kan undersökas på, hävdar Burrell och Morgan47. Det 
kan vara värdefullt att belysa vår egen ståndpunkt och medvetet försöka 
förhindra att den personliga tysta kunskapen genom sin implicita effekt 
får för stor påverkan på resultatet av rapporten. Det vi strävar efter att 
uppnå är att försöka klargöra de förutfattade meningarna och antaganden 
som medföljde redan vid början av arbetet, det vill säga att explicit 
redogöra för sådant som vi på grund av vår tysta kunskap i form av 
bedömningsförmåga och kreativitet tillsammans med faktakunskap redan 
hade formulerat en tanke kring. Nedan och under nästkommande rubrik 
följer en idé och antaganden om vad vissa avgörande saker har för 
samband och hur de relateras till varandra, något som delvis också 
kommer att tas upp i referensramen. 

Vi förhåller oss till undersökningsfenomenet med antagandet att 
tänkande leder till handling. Med det angreppssättet går det således att 
avgöra vad organisationen har tänkt även genom att se till dess agerande. 
Det finns en risk att vi inte kommer att kunna se hur sunt förnuft och 
allmän branschkännedom påverkar tänkande och handling eftersom det 
är sådant per definition som inte behöver diskuteras i och med att alla är 
överens om och känner till det. Vissa teoretiker menar att i begreppet 
visdom ingår det sunda förnuftet, generellt sett och även ur ett 
branschperspektiv, då det bygger på tidigare kunskap och erfarenheter48. 
Detta skulle i så fall orsaka en lucka i informationen och inskränka 
diskussionen om branschvisdom. Ståndpunkten som vi håller fast vid är 

                                           
47 1979 
48 Exempelvis Spender 1989 
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inte ett förnekande av att det sunda förnuftet är av betydelse för visdom 
men däremot ett förnekande av att det inte skulle komma till uttryck i 
människors handlande och argumenterande. Vårt förhållningssätt går ut 
på att det är möjligt att uttyda sunt förnuft genom de resonemang som 
förs och de handlingar som görs. För övrigt är det viktigt att inse att allt 
artikulerat tänkande inte leder till handling. Det betyder att explicita 
uttalanden baserade på vissa tankar inte kommer ta sig uttryck i 
agerande. 

2.4. VEM OCH VAD TOLKAS OCH ANALYSERAS? 

I företagsledningars och andra anställdas uttalanden och handlingar 
framträder både personliga och mer formella ”företagsidéer” som uttryck 
för vad de tror på, hur branschen uppfattas, vad som är viktigt att 
fokusera på, orsaker till det och hur man angriper och påverkar de 
situationer man ställs inför. Precis som i andra sociala sammanhang är 
ofta storleken av betydelse vilket i fallet med bemanningsbranschen har 
att göra med att endast fyra företag står för cirka 80% av den totala 
omsättningen49. Dessa fyra aktörer kan därmed sägas vara branschens 
ledare inte bara genom sitt ekonomiska övertag utan även ur ett politiskt 
perspektiv50 eftersom de oftare än andra företag verkar få komma till tals 
i den allmänna debatten och på så vis till stor del kan forma branschens 
dominerande tänkesätt och värderingar. 

I det här uppsatsarbetet är det endast det som de fyra dominerande 
aktörerna säger och gör som analyseras. Förutsättningen för 
undersökningen är att personer i professionellt sammanhang talar i 
egenskap av företaget eller för företaget och ej som privatpersoner, 
därför blir det möjligt att genom citat använda och belysa flera 
medarbetares uttalanden och ej enbart VD:ns. I denna fråga får vi även 
medhåll av Gioia & Sims51 som menar att: 

”the thinking organization” is a rich methaphor 
chosen to recognize the view that there is no essential 
difference between organizations and their members. 

                                           
49 Bemanningsbranschens utveckling och omfattning 2001  
50 Ahrne 1994  
51 1986 
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(…) Thus, when people in organizations think, 
organizations think.52 

Utöver ovanstående kommer vi att använda oss av faktainformation om 
vad de olika företagen verkligen har gjort. Denna information hämtas 
främst från tidningsartiklar och företagens hemsidor. I de fall som 
journalisters information används är det med anledning att anskaffa 
historisk information, ren fakta och inte journalistens egna tankar, 
värderingar eller uppfattning om kunskapen och visdomen i 
bemanningsbranschen.  

Gilje och Grimen53 menar dock att det inte alltid är säkert att en studie 
som bara återger de aktuella aktörernas uppfattningar säger allt som är av 
intresse att veta om hur studieobjektet eller fenomenet, i det här fallet 
branschvisdomen, fungerar och menar att forskare ibland måste gå 
längre än till aktörernas självuppfattningar. Problemet som i vårt fall 
skulle uppstå om vi använde tredjehandstolkningar är att vi i analysen 
skulle få svårt för att avgöra vem som har sagt vad och vem som 
egentligen analyseras. Detta har påverkat vårt val att inte inbegripa annat 
än företagens egna uppfattningar och tolkningar om branschen. Med 
andra ord har vi valt bort att ta upp journalisters och 
bemanningsbranschanalytikers uppfattningar om branschen, andra 
bemanningsföretag än de fyra som vi har valt, branschorganisationen och 
annan litteratur och branschstudier, såvida vi inte kan utläsa ren 
faktakunskap från dessa. Faktakunskaperna har vi använt som 
komplement till aktörernas egna uttalanden i den kognitiva studien av 
bemanningsbranschen.  

Det är viktigt att vara medveten om att undersökningen inte handlar om 
att avgöra hur pass realistiska aktörernas tänkesätt och uttalanden är eller 
huruvida den tillgängliga informationen i till exempel årsredovisningar 
och på hemsidor är tillrättalagd och vinklad för att företagen ska verka 
attraktiva på marknaden. På ett sätt kan man hävda att det hade varit 
önskvärt att försöka ”granska och genomskåda” uttalanden och 
information för att få substans i materialet, men å andra sidan skulle det 
ha varit orimligt för oss som undersökare att påstå att sådana 
redigeringar av informationen, gjorda av oss själva, skulle göra den 
informationen ”rimligare”. Tolkningar kommer alltid att vara bara mer 

                                           
52 Sid. 1, Gioia & Sims 1986  
53 1995 
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eller mindre trovärdiga eftersom de är baserade på omdöme, erfarenheter 
och kognitiva strukturer, hävdar Gilje och Grimen54 och påstår dessutom 
att företagens eventuella ”felaktiga” tolkningar eller missbedömningar av 
världen kan för en samhällsforskare vara lika informativa som adekvata 
tolkningar.  

Vi kommer aldrig kunna avgöra ifall tolkningarna vi har gjort av 
uttalandena, handlingarna och värderingarna är säkra och sanna eftersom 
det enligt det hermeneutiska vetenskapliga angreppssättet, som resonerar 
kring vilken kunskapsteoretisk status tolkningar har, inte finns något som 
kan benämnas som absolut korrekt tolkning av ett sådant fenomen som 
vi har undersökt. Enligt vårt tidigare resonemang om verkligheten som 
social konstruktion vågar vi påstå att sanningsaspekten till viss del 
förlorar sin relevans eftersom verkligheten som sådan, mot vilken en 
bedömning av sanningshalten i sådana fall skulle ställas, inte är någon 
objektiv utan snarare en intersubjektiv föreställning.  

Det kan hända att vissa processer som innefattas i aktörernas tysta 
kunskap och som påverkar deras handlingar undgår vår kännedom. Den 
tysta kunskapen utgör en del av det kognitiva synsättet, vilket betyder att 
det därmed föreligger en risk att vi inte får tillräckligt med underlag för 
att säga någonting ur ett ”kognitivt perspektiv”. Detta skulle bli 
problematiskt eftersom det var just om det som diskussionen skulle ha 
handlat. Det förefaller dock underligt om något väldigt väsentligt undgått 
alla fyra ledande aktörers kognition eller mentala struktur så att de inte 
har registrerat denna eventuella händelse eller förändring och då inte 
heller kunnat analysera och agera utefter den, det vill säga att den aldrig 
skulle ha kommit till uttryck i den allmänna debatten. Antagandet vi gör 
här är att om den implicita kunskapen på ett explicit sätt, det vill säga 
genom argumentation eller aktivitet, inte uppenbarats i debatten över 
åren kan den heller inte kan räknas till branschvisdomen, eftersom den 
senare bygger på gemensamma värderingar och föreställningar, som skall 
kunna tjänstgöra och vara betydelsefulla på ett konkret sätt för företagen 
i deras handlande. 

2.5. ARBETSMETOD 

Vad som har kännetecknat vår arbetsmetod är att empirisökning, 
bearbetning och begreppsutveckling har skett samtidigt och parallellt. 

                                           
54 1995 
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Den här uppsatsen har alltså inte utvecklats i någon bestämd procedur, 
vilket har gjort att de olika delkapitlen har kommit att förändrats och 
utvecklats successivt under arbetets framväxt.  

Datainsamling

Analys,
språkbildning

Referensram

Problem
diskussion

Resultat,
slutsats

 

Figur 2. Modifierad modell ur 
Lundahl & Skärvad 1999, sid. 108 
som illustrerar hur vår 
inlärningsprocess och arbetsgång har 
gått till. Delkomponenterna har 
genomgående över tiden påverkat och 
påverkats av varandra och lett till 
omarbetningar som till sist når fram 
till resultatet. 

Detta sätt där vi växelvis arbetar på olika plan med problemformulering, 
databehandling och teoretiska studier där vi konfronterar 
föreställningsramen med empiriska observationer möjliggör språk- och 
teoriutveckling, menar Lundahl och Skärvad55. Problemet eller resultatet 
av detta, är att det under arbetes gång inte har funnits någon tydlig 
struktur och det har därmed inte heller varit möjligt att förrän ganska 
långt in i lärprocessen, föreställa sig var detta arbete skulle sluta 
någonstans. 

2.6. REFLEKTIONER ÖVER ARBETETS BESTÅNDSDELAR  

Nedan följer en genomgång av de kommentarer som vi har kring uppsatsens olika 
delar. Betoningen ligger på empirin då vi anser det vara högst nödvändigt att 
reflektera över den information som ligger till grund för arbetets resultat. Det måste 
dock nämnas att alla områden på ett eller annat sätt redan har diskuterats tidigare i 
detta kapitel, men då utifrån vårt vetenskapliga angreppssätt. 

2.6.1. Referensram 

Referensramen är ett kapitel där vi framlägger teoribildningen och 
huvudsakligen refererar till olika författare. Referensramen avslutas med 

                                           
55 1999 
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en problematisering av de presenterade teorierna där vi diskuterar dem 
sinsemellan och sammanlänkar resonemanget till vårt problemområde. 
Syftet med den sista delen av referensramen är att väcka frågor som vi 
sedan tar med oss till empirin och framför allt analysen. Den 
vetenskapliga aspekten på att använda teorier som kunskapsbas har vi 
redan gått igenom under rubriken ”Teorier som kunskapsbas”. 

 

2.6.2. Empiri 

Vi har studerat och tolkat handlingar och uttalanden som framträtt över 
en längre tidsperiod, nämligen 10 år, i årsredovisningar, internetsidor 
tidningsintervjuer och annat sekundärmaterial. Det var lättillgängligheten 
i den här sortens material som, med tanke på vår valda empiriska 
tidsperiods långa sträckning och uppsatstidens förhållandevis korta 
tidsperiod, möjliggjorde undersökningen. Artikeldatabaser och andra 
komprimerade informationskällor var ovärderliga eftersom 
sekundärmaterialet inte hade kunnat substitueras med andra primära 
källor. Ingen person hade kunnat ersätta eller återskapa dessa detaljerade 
tankar, uttalanden och uppfattningar som visat sig under åren. Problemet 
som även var förutsättningen, handlade om mängden dokumenterad 
information som fanns att tillgå. Vi var tvungna att bedöma och göra en 
avgränsning av informationskällor för att ha möjlighet att noggrant 
kunna studera det vi valde att ta med. Det som begränsade oss var alltså 
inte utbudet i sig. 

2.6.2.1. Avgränsningar 

I det empiriska sammanhanget är också valet av företag viktigt att 
poängtera. Branschen består idag av cirka 400 företag varav vi har 
beslutat att fokusera på de fyra största och därmed ledande aktörerna, 
Manpower, Poolia, Proffice och Adecco. Dessa företag utgör 82 procent 
av den totala omsättningen som kan utläsas i figur två. Det är därmed 
rimligt att tro att de har störst inflytande, längst bakgrund och mest 
framträdande karaktärsdrag och på så vis även stark påverkan på hela 
branschen sett ur ett kognitivt perspektiv. 
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Manpower
36%

Poolia
13%

Adecco
11%

Övriga
18%

Proffice
22%  

Figur 3. Egen figur av Sveriges, i omsättning räknat, 
största bemanningsföretag år 2000. Figuren bygger på 
siffror hämtade ur ”Bemanningsbranschens utveckling och 
omfattning 2001” utgiven av SPUR (Svenska 
Personaluthyrnings och Rekryteringsförbundet). 

2.6.3. Analys och diskussion kring analysen 

Det första kapitlet av dessa två är en analys av empirin. Här strävar vi 
efter att på ett lättillgängligt sätt försöka åskådliggöra de eventuella 
tänkesätt som vi har lyckats urskilja för att i slutändan svara på vårt syfte.  

I vår strävan att försöka se mönster i branschens utveckling valde vi 
nyckelord från den bedömning som gjordes om vad som återkom och 
betonades som viktigt i empirin. Utifrån dessa övergripande nyckelord, 
personal, mål och verksamhetsutveckling, strukturerade vi sedan upp 
kapitlet i ytterligare underrubriker i förhoppningen att på så sätt kunna 
underlätta för våra läsare. Viktigt att notera är att vi, eftersom vi försöker 
urskilja mönster, i det längsta har eftersträvat att bevara tidsperspektivet.   

I kapitlet diskussion kring analysen har vi intentionen att koppla 
resultatet från den empiriska analysen till den teoretiska bakgrunden i 
syfte att återföra resonemanget till ett mer vetenskapligt plan för att se 
hur resultatet har bidraget till den existerande kunskapsbasen.  

2.6.4. Avslutning 

Slutligen vill vi knyta ihop uppsatsen med tankar kring vad den har för 
betydelse och varför den är viktig, samt vad vi själva har dragit för 
lärdom av den. 
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3 
REFERENSRAM 

I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna för arbetet att presenteras med 
syfte att tjänstgöra som språngbräda och styrredskap i diskussionen och analysen av 
det empiriska materialet och framför allt i den teoretiska återkopplingen som görs i 
kapitlet om diskussionen kring analysen. Upplägget är utformat från idén om att 
först försöka förstå vad kognition innebär, i vilka sammanhang det kognitiva 
perspektivet kan användas och hur det förhåller sig till kunskap, lärande och 
tänkesätt. Sedan kommer vi gå djupare in på det organisatoriska området där den 
kognitiva dimensionen lyfts upp till branschnivå, vilket är det teoretiska målet med 
referensramen. 

3.1. DEN KOGNITIVA KARTAN 

Den möjligtvis vanligaste benämningen för hur människors erfarenheter 
samlas är den kognitiva kartan. Enligt Hellgren och Löwstedt56 är detta 
dock en metafor som snarare förleder än förklarar. Människan har inga 
kompletta kartor som entydigt avbildar omgivningen och som därmed 
kan leda henne felfritt i sina handlingar. Snarare än kartor vill Hellgren 
och Löwstedt beteckna det hela som genvägar som hjälper oss att 
hushålla med den uppmärksamhet som vi behöver rikta mot alla de 
aktiviteter som pågår i och kring en organisation. Karaktäristiskt för 
dessa processer är att nya intryck sammankopplas med sådant som man 
finner likhet med i tidigare erfarenheter. Efter sortering lagras den nya 
erfarenheten i individens föreställningsvärld.  

Människans kognitiva strukturer är alltså relaterade till objekt, personer, 
händelser, företeelser eller fenomen vid en given tidpunkt. Summan av 
detta bildar människans kognitiva universum. Strukturerna är resultatet 
av tidigare erfarenheter och kommer till användning när ny information 

                                           
56 1997 
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om en händelse eller dylikt skall hanteras. Då väljs enligt Zajonc57, den 
struktur som anses vara mest relevant för att förklara det nya som sker.  

De kognitiva processerna fungerar som program för att med hjälp av 
minnet översätta sinnesintryck från omvärlden till meningsbaserad 
kunskap, hävdar Stein58. Programmens uppgift är att uppmärksamma 
och systematiskt känna igen information som registrerats i sinnena för 
att erhålla denna kunskap. Han resonerar vidare att människan har en 
inneboende tendens att försöka forma mönster som verifierar och 
förstärker tidigare erfarna mönster. 

Vi skulle alltså kunna säga att människor äger kategorier av kunskap om 
vardagliga och vanligt förekommande händelser, handlingar och 
beteenden. Denna kunskap aktiveras vid olika situationer och utgör en 
slags nyckel för såväl förståelse som eventuellt agerande.59 Även om 
processen fungerar på samma sätt för olika människor så kommer våra 
personliga kognitiva strukturer att avgöra vart vi riktar vår 
uppmärksamhet och framför allt hur vi tolkar den inkommande 
informationen.60 

3.2. KOGNITIVA KARTOR PÅ OLIKA NIVÅER 

Det finns enligt Hellgren och Löwstedt61 tre olika nivåer som 
sammantaget kan sägas utgöra företagets primära kognitiva sfär för 
agerande; tänkesätt på individnivå, företagskultur på organisationsnivå 
samt visdom på branschnivå. 

En organisation kan inte själv komma till insikt eller utveckla idéer, 
istället är det individerna som verkar i organisationen som gör det, men 
de sker i ett socialt sammanhang. Att försöka förstå organisatoriskt 
lärande ur ett kognitivt perspektiv innebär en strävan efter att fånga de 
processer genom vilka individuella kunskaper och uppfattningar 
kombineras till delade kognitiva föreställningsramar och betingelser för 
förändring av dessa ramar eller med andra ord hur individers kognitiva 
scheman tolkas och omtolkas för att på nytt integreras till en gemensam 

                                           
57 1960 i Hellgren & Löwstedt 1997 
58 1996 
59 Hellgren & Löwstedt 1997 
60 Lundh, Montgomery & Waern 1992 
61 1997 
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förståelse till grund för organisationens handlande.62 Detta kan jämföras 
med det som står under rubriken ”Hur kognitiva strukturer bildas och 
förändras” och handlar om organisationens inlärning. 

Tänkesätt existerar alltså som kognitivt fenomen inte bara på individnivå 
utan även i organisationer. Graden av homogenitet i dessa tänkesätt har 
dock ifrågasatts.63 Calori et al.64 påpekar att företagsledaren kan ansluta 
sig till mer allmänna antaganden än de som enbart existerar i 
organisationen, det vill säga branschvisdomen eller receptet för hur 
företaget skall bli framgångsrikt i en bransch65. Oavsett vad man väljer att 
kalla dem så uttrycker de tänkesätt som existerar på branschnivå, det vill 
säga gemensamma värderingar och uppfattningar om spelregler och 
handlingsutrymme som delas av de dominerande aktörerna inom den 
aktuella branschen. 

3.3. HUR KOGNITIVA STRUKTURER BILDAS OCH 
FÖRÄNDRAS  

Kognitionerna eller tankestrukturerna förändras genom inlärning. 
Kognitiva tolkningar av lärande baserar sig främst på varseblivningar, 
attityder och föreställningar som individen upplever i sin omgivning och 
det sätt som dessa påverkar hennes varseblivning.66 Ansatsen utgår från 
att organismer är intelligenta och viktigast vad gäller intelligensen är 
förmågan att mentalt avbilda aspekter av världen och forma idéer och 
föreställningar om den för att sedan indirekt agera utifrån dessa och inte i 
första hand agera direkt på världen i sig. 67  

According to the cognetives, the crux of intelligence 
lies in an organism’s ability to mentally represent 
aspects of the world and then to operate on these 
mental representations rather than on the world itself. 
(Atkinson et al.)68 

                                           
62 Prahald & Bettis 1986 i Hellgren & Löwstedt 1997 
63 Saffold 1988 i Hellgren & Löwstedt 1997 
64 1992 i Hellgren & Löwstedt 1997 
65 Hellgren & Melin 1992; Grinyer & Spender 1979 i Hellgren & Löwstedt 1997 även 
Spender 1989 
66 Eklund & Sjöstrand 1977 i Hellgren och Löwstedt 1997 
67 Atkinson et al. 1990:271 i Hellgren och Löwstedt 1997 
68 Sid. 67 1990:271 i Hellgren och Löwstedt 1997 
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Ibland kan även det verkliga beteendet, en kostsam ”trial and error” 
form, ersättas med en liknande mental form där organismen tänker ut 
olika möjligheter.69 

Hellgren och Löwstedt70 menar att normer och värderingar kan sägas 
utgöra strategier eller handlingsteorier och därmed också organisationens 
kognitiva struktur. I en organisation är det en viktig aspekt på 
inlärningen. Den kognitiva företagsstrukturen tolkar signaler, precis som 
hos individer och ger betydelse åt en viss given handling och fungerar på 
så sätt som både beskrivare av den aktuella situationen och som 
vägvisare mot framtiden.  

Författarna71 betonar också att organisationers lärande inte endast är lika 
med summan av dess medlemmars individuella lärande även om det i 
strikt mening är individer och inte organisationer som lär. 
Organisationen påverkas av medlemmarna men medlemmarnas lärande 
påverkas också av organisationen. Visserligen har organisationen inte en 
hjärna i den bemärkelse som dess medlemmar har men trots det finns en 
förmåga att bevara tidigare gjorda erfarenheter, något som går att 
jämföra med individens kognitiva karta, och kan på detta vis beskära eller 
stödja individernas intellektuella utveckling.  

3.4. ORGANISATIONENS MINNE 

Vissa teoretiker hävdar att historisk information lagras i en 
organisation.72 March och Simon73 skriver bland annat om hur detta 
organisationsminne transformeras till standardprocedurer. 
Organisationer, oberoende av individerna inom den, kommer ihåg 
tidigare handlingar och kan därför agera i enlighet med de lösningar som 
man har applicerat på tidigare problem74. 

I organisationen kvarstår alltså normer och värderingar samt ett visst sätt 
att agera trots att gamla medlemmar slutar och nya börjar. Vad Hellgren 
och Löwstedt kallar organisationens kognitiva karta kan även sägas vara 

                                           
69 Hellgren & Löwstedt 1997 
70 ibid. 
71 ibid. 
72 Walsch och Ungson 1991 i Hellgren & Löwstedt 1998 
73 1958 i Hellgren & Löwstedt 1998 
74 Hellgren & Löwstedt 1998 
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organisationens kultur.75 Detta minne, eller denna kultur, framträder 
tydligast som direktiv i form av normer och regler för hur individer skall 
agera i olika situationer. Reglerna delas av medlemmarna och ärvs av 
eventuella nya medlemmar och det är detta minne som gör att 
organisationer många gånger kan anses vara trögrörliga. Inlärningen tar 
sig uttryck i att åtgärder som väl matchar den situation som 
organisationen möter, även kommer att bli organisationens val i liknande 
framtida situationer.76 

Den kognitiva strukturen utgör en tankeram där sådana val, 
uppfattningar och handlingar påverkar och påverkas av kulturen och 
maktförhållandet inom den miljö där företaget agerar. Pettigrew77 menar 
därför att företagsstrategier sannolikt är grundade på idéstrukturen, den 
kognitiva kartan eller det institutionaliserade branschreceptet, som vi 
strax kommer att gå in på. 

3.5. TÄNKANDE OCH AGERANDE 

Organisationer i sig själva är enligt ovanstående resonemang inte 
förmögna att tänka men de kan däremot utföra saker, såsom att agera på 
en marknad, och tillsammans med andra företag bildar de en bransch. 
Hur kan man påstå att organisationer inte tänker men ändå agerar?  

Vår egen ståndpunkt i detta resonemang har vi redan diskuterat i kapitel 
två som handlar om vetenskapligt synsätt, men vi vill ändå presentera 
hur några författare ser på frågan för att inte bli låsta vid ett visst 
perspektiv i analysen. Syftet med att diskutera det i metoden var för att 
redogöra för det perspektiv som vi hade redan i utgångsläget. 

Det finns olika synsätt på hur kognitiva strukturer underlättar och 
påverkar handling, hur relationen mellan tänkande, det vill säga mentala 
strukturer och agerande ser ut. Lindell et al.78 hävdar att tankeprocessen i 
sig själv inte är intressant utan att det istället är den växelverkan som sker 
över tiden mellan tänkande och agerande. Satt i ett organisatoriskt 
sammanhang betyder detta att det är samspelet mellan de kognitiva 
processerna och de utförda strategiska handlingarna som är det 

                                           
75 Frost et al. 1985 i Hellgren & Löwstedt 1997 
76 Hellgren & Löwstedt 1997 
77 1990 i Hellgren & Löwstedt 1998 
78 Lindell et al. 1998 
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väsentliga. Detta kallar Hellgren och Löwstedt79 för  ”The-way-of-
thinking” och det handlar alltså om hur tänkande tar sig uttryck i 
strategiska aktiviteter och hur dessa förändras.  

Vissa författare80 gör antagandet att mentala strukturer drivs av tankar i 
betydelsen att de är resultatet av tankeprocesser som föregår och 
därigenom styr handling. Detta innebär alltså att de handlingar som 
utförs är förutbestämda av dessa mentala strukturer81. Det motsatta 
synsättet intar en omvänd utgångspunkt och handlar således om att 
mentala strukturer bestäms av handlingar, eller snarare att handlingar och 
tankeprocessen sker samtidigt82. Individer lär medan de agerar och inte 
genom rationella stegformade beslutsprocesser83.  

Kunskap lagras inte bara i organisationen utan flera teoretiker hävdar att 
kunskap också går att lagra på branschnivå och att denna kunskap 
påverkar organisationens agerande. Kunskapen består av samlade 
gemensamma föreställningar och erfarenheter som företagen dragit 
lärdom av. Denna kunskapsbas och förförståelse, i vilken ledarnas 
professionella sunda förnuft ingår, används till att lösa vanliga och ofta 
förekommande problem84 och utgör den för branschen specifika 
visdomen.85 

3.6. GEMENSAMMA FÖRESTÄLLNINGAR, 
BRANSCHRECEPT OCH VISDOM 

Spender86 menar att det i de flesta branscher verkar finnas ett 
huvudsakligt recept som uttrycker dominerande åsikter om spelregler, 
etik och handlingsfrihet inom branschstrukturens gränser87. Det är som 
en lokal branschspecifik kultur, byggd på en sammanställning av olika 
industriexperters syn på omvärlden.88 

                                           
79 Hellgren & Löwstedt 1998  

80 Donaldson & Lorch 1985, Downey & Brief 1986, Ransom et al. 1980 i Hellgren & 
Löwstedt 1998 
81 Hellgren & Melin 1993 i Hellgren & Löwstedt 1998 
82 Weick 1983 samt Bartunek 1984 i Hellgren & Löwstedt 1998 
83 Hellgren & Löwstedt 1998 
84 Spender 1989 
85 Hellgren & Melin 1992 i Hellgren & Löwstedt 1997  
86 ibid. 
87 Hellgren & Melin 1993 i Hellgren & Löwstedt 1997 
88 Spender 1989 
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Ett branschrecept kan vara tvetydigt och kräver i så fall tolkning innan 
det kan användas som en guide till företagens handlingar. De 
gemensamma uppfattningarna är ofta generella eftersom företag inte har 
samma erfarenheter om processer på detaljnivå och verksamhetsnära 
rutiner. Detta till trots hävdar Hellgren och Löwstedt89 att ett 
tillämpande av andras lärdom och branschvida värderingar genom 
imitation innebär en påverkan på en enskild organisations kognition 
eftersom det beskär de handlingsalternativ som bedöms som möjliga 
utan att för den skull hindra variationer i beteendet.  

Aktörer tenderar att ha tilltro till en för branschen konventionell 
branschvisdom, en slags struktur med tumregler baserade på 
branschhistoriken och gemensamma branschsynsätt. Sådana kollektiva 
socialiseringsprocesser på branschnivå homogeniserar uppfattningar 
mellan organisationer och reducerar varje företags känslighet för 
avvikande händelser och drag inom sitt eget verksamhetsområde eller 
miljö.90 Branschvisdom bildas och återskapas genom individer som i ett 
organisatorisk sammanhang argumenterar och interagerar med och i sin 
omvärld.91 Att detta fenomen existerar bevisas enligt Hellgren och 
Löwstedt92 av att företagen på ett övergripande plan liknar varandra och 
att de också imiterar varandra och på det viset lånar erfarenheter och 
tänkesätt. 

De institutionella värderingarna och normerna, enligt Melanders 
benämning ”institutional beliefs93”, påverkar identifieringen av problem 
och möjligheter som uppstår i branschsammanhang. Institutionella 
beliefs ligger till grund för anledningen bakom dessa diskussionsämnens 
uppkomst i den allmänna debatten, varför dessa ämnen är betydelsefulla 
och varför de aktuella företagen överhuvudtaget reflekterar över dem. 
Dessutom utgör de en bas eller ett skal inom vilket branschföretagen 
ofta försöker finna lösningar till de problem som uppstår i den sociala 
verkligheten.94 

                                           
89 Hellgren & Löwstedt 1997 
90 Melander 1997 
91 Starbuck 1976 i Melander 1997 
92 DiMaggio & Powell 1983 samt Huff 1982 i Hellgren & Löwstedt 1997  
93 Vi väljer att fortsätta använda ordet ”belief” i ungefärlig bemärkelse ”värdering”, 
pga att vi inte har en fullständigt lämplig översättning av ordets innebörd för just 
detta sammanhang. 
94 Melander 1997 
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Detta kan sägas vara den ena komponenten i branschvisdomen, menar 
Melander95. Den andra delen har att göra med förändringar i 
omvärldsförutsättningarna som är av tillfällig karaktär och som är 
specifika för situationen. Enligt det som diskuterades i inledningskapitlet 
har ledare en tendens att tolka och klassificera händelser som antingen 
hot eller möjligheter. Inom ramen för de institutionella värderingarna 
kommer företag i hög utsträckning att försöka finna potentiella lösningar 
och handlingsalternativ som är beroende av ifall företagsledarna tolkade 
händelsen som ett hot eller en möjlighet. Hur företag reagerar, 
argumenterar och agerar i sådana situationer har alltså, som Melander 
uttrycker det, att göra med deras situationsbundna ”belief”. Exempel på 
situationer då situationsbundna beliefs får betydelse kan vara ett nytt läge 
kännetecknat av ökad konkurrens, avregleringar, allmänna 
konjunkturförändringar med mera. 

Donaldson och Lorch96 hävdar att själva funktionen av beliefs är att 
förse aktörer med stabilitet och kontinuitet när förändring hotar att 
försvaga det man har lärt sig från tidigare erfarenheter. Detta förhållande 
har empiriskt kunnat exemplifierats av några författare97 som undersökt 
företag och företagsledare och sett att de varit starkt emotionellt bundna 
till sina beliefs. När förändring skedde var det stegvis och endast en 
belief åt gången och inte hela systemet eller branschvisdomen. Vissa 
företag tenderar att följa allmänna identifieringar av aktuella problem och 
lösningar på ett sätt så att de anpassar sig efter branschen i sin 
argumentation och förklaring av strategiska handlingar. Andra företag 
intar en mer utmanade attityd där situationsbundna beliefs ifrågasätts och 
institutionella beliefs i branschen kan så komma att ändras. Om det 
endast är väldigt få företag som intar den sistnämnda attityden kan det 
betyda att det finns en hög grad av homogenitet inom branschen. 
Resultaten av handlingarna är inte nödvändigtvis i linje med det 
angreppssätt företaget har. Resultaten eller konsekvenserna kan komma 
att orsaka nya strukturer eller reproducera de förestående kognitiva 
strukturerna. Till följd av konsekvenserna från agerandet kommer 
spänningar gradvis utvecklas för att i sin tur leda till förändringar i 
institutionella beliefs.98 

                                           
95 Melander 1997 
96 1984 i Lindell et al. 1998 
97 Donaldson & Lorch 1984; Hellgren & Melin 1993 i Lindell et al. 1998; Downey & 
Brief 1986 
98 Spender 1989 
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Branschvisdomen förändras när det inte går att finna logiska och 
lämpliga lösningar och handlingsalternativ inom ramen för de 
institutionella värderingarna. Företagen applicerar då nya argument och 
handlar på ett sätt som inte är enligt branschens konventionella normer 
och recept. Till slut har den institutionella värderingen som ”skulle” ha 
varit aktuell automatiskt förändrats eftersom den helt enkelt inte längre 
kan skänka företagen den säkerhet och strategiska tilltro som är 
anledningen till värderingens uppkomst och existens. Genom sådana 
processer har lärandet och kunskapen som tillsammans bildar 
branschvisdom utvecklats.99 Spender100 bifaller detta i påståendet att 
förändringar i branschvisdom är ett resultat av experimentellt lärande. 

Branschvisdomen förändras med andra ord allt eftersom 
situationsbundna beliefs påverkar och orsakar nya institutionella beliefs. 
Även perioder av djupa förändringar existerar då en eller flera 
institutionella beliefs håller på att omformuleras utan föranledda 
situationsbundna händelser. Till skillnad från det första handlar denna 
förändring om något som sker processuellt under väldigt lång tid.101 Det 
får dock inte glömmas att konsekvenserna och resultaten av aktiviteter är 
relaterade till särskilda resurser, det vill säga till företagets 
handlingsförmåga. Alla företagens resultat har naturligtvis en viss 
påverkan på de strukturella möjligheterna och villkoren i branschen och 
är därför viktiga i förståelsen för hur branschvisdom förändras.102  

3.7. PROBLEMATISERING AV TEORIERNA KOPPLAT TILL 
STUDIEOBJEKTET 

Hittills har vi framställt teorierna i detta kapitel genom att referera till olika 
författares synvinklar på området. Nedan ämnar vi sammanföra teorierna i en 
ramutmanande diskussion kopplad till vårt undersökningsområde där de frågor som 
väcks kommer att föras vidare till empirin och framför allt till analysen.  

Vi har sett att teorierna kring individuellt lärande, organisatoriskt lärande 
och kognitiva strukturers utveckling till stor del påminner om och 
sammanfaller med varandra. De har liknande synsätt vad gäller själva 
existensen av företeelsen, liksom förändringen av densamma.  

                                           
99 Melander 1997 
100 1989 
101 Melander 1997 
102 ibid. 
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Varje person har flera kognitiva strukturer som genomgår olika 
processer, vilket bland annat framgår av Zajoncs103 påstående att den 
struktur väljs som bäst och mest relevant kan förklara den situation som 
individen utsätts för. Andra författare ser på det ungefär likadant och 
ingen har inom de behandlade teorierna i detta arbete explicit redogjort 
för något alternativ. Tillämpar vi resonemanget på branschnivå talas det 
däremot oftast bara om ett recept, en kollektiv karta eller en visdom. 
Grunden för det kognitiva synsättet och hur det förändras är ofta 
beskrivet med samma ord och samma innebörd mellan de olika nivåerna 
vilket gör att denna åtskillnad kanske är omotiverad. Om grunderna och 
förklaringarna till kognitionerna är identiska, till exempel att de 
gemensamma uppfattningarna och värderingarna som bildas i samspelet 
och interagerandet mellan personer liksom mellan organisationer, den 
verifierade kunskapsbasen, förändringsprocesser, strävan efter att skapa 
mening i det som sker och så vidare, tar sig uttryck på samma sätt hos en 
individ som i en bransch skulle väl även branschen kunna ha flera 
”visdomar” eller branschrecept? Ingen av författarna har i dessa texter 
argumenterat för att det inte skulle kunna förhålla sig så. En förklaring 
hypotetiskt sett, är att de inte ansåg detta vara relevant och väsentligt, 
men om vi utvecklar diskussionen med hjälp av teorierna om 
organisationens minne och betydelsen av kognitiva strukturer, kommer 
vi se att det eventuellt skulle kunna vara viktigt att ha i åtanke i detta 
arbete. 

Hellgren och Löwstedt104 argumenterar för att organisatoriska normer 
och värderingar, det vill säga den kognitiva strukturen, kan sägas utgöra 
strategier och handlingsteorier och därmed vägvisare mot framtiden. Om 
denna struktur kan slås samman till de andra företagens strukturer inom 
branschen skulle Spender105 benämna det branschrecept. Vad händer om 
dessa handlingsalternativ och strategier är väldigt olika? Kommer de 
fortfarande rymmas i branschreceptet eller uppstår det istället fler recept 
ju mer heterogen branschen är? Är handlingsalternativen jämförbara med 
de institutionella värderingarna som utgör branschvisdom?  

Ett begrepp som kan jämföras med kognitiv organisationsstruktur är 
March och Simons106 organisationsminne. Till en början förefaller alla 
begrepp att ha samma innebörd som exempelvis struktur, karta, minne 

                                           
103 1960 i Hellgren & Löwstedt 1997 
104 1998 
105 1989 
106 1958 i Hellgren & Löwstedt 1998 
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och även Hellgren och Löwstedts107 förslag om begreppet 
organisationskultur. Minnet till skillnad från kartan består av normer och 
regler som blir internt transformerade till standardprocedurer genom 
inlärningsprocesser, medan kartan kanske kan sägas utgöra en grund för 
externa handlingsalternativ. Följaktligen finns det en innehållsmässig 
divergens mellan de båda i form av internt fokus respektive externt 
fokus.  

Resonemanget tar dock inte slut där då tanken om hur kartan och 
minnet förhåller sig till varandra tar vid. Det enklaste sättet att se det är 
att de är två skilda företeelser som fungerar parallellt. Ganska snart inser 
man att detta tänkesätt inte kan bestå eftersom den tidigare 
argumentationen om ett interagerande människor och organisationer 
emellan leder till förändring och processuell utveckling av kunskap, 
normer och värderingar, vilka är komponenterna i både kartan och 
minnet. Den kritiska punkten som vi nu har nått fram till är vad detta 
kan ha för betydelse i vårt uppsatssammanhang. Det finns anledning att 
tro att det skulle kunna vara en hjälp i arbetet att identifiera 
drivkrafternas ursprung och se hur branschvisdomens framväxt 
påverkats. Ligger drivkrafternas ursprung i externa handlingsteorier eller 
kommer de ”inifrån” organisationerna och dess kunskap? 

Hellgren och Löwstedt108 menar att gemensamma föreställningar och 
åsikter finns på organisatoriskt plan, vilket också Spender109 fasthåller 
även om det i hans fall gäller branschnivå. De kognitiva individuella och 
organisatoriska processerna påminner dessutom starkt om utvecklingen 
av den visdom som Melander110 applicerar på skogsindustrin i Sverige. 
En annan bekräftelse på det är Atkinsons111 syn på hur tankestrukturer 
förändras där ”organismen” först avbildar och skapar sig föreställningar 
om världen för att sedan använda denna ram i agerandet. Denna idé är 
väldigt lik Spenders branschapplicerade tanke om hur ett recept fungerar.  

De flesta tankar har som utgångspunkt att det redan finns etablerade 
strukturer, tidigare erfarenheter och branschvisdom utifrån vilka 
förändring sker. Detta är förståeligt när resonemanget gäller individnivå 
där individuell kognition, bestående av lärande och kunskap, är en 

                                           
107 1997 
108 1998 
109 1989 
110 1997 
111 Atkinson et al 1990:271 i Hellgren och Löwstedt 1997 
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process vars början inte kan bestämmas till en viss tidpunkt utan 
påbörjas ytterst sett vid människans födelse. 

När det däremot gäller en högre social nivå som till exempel en 
organisation eller företag i en bransch, är utgångslägets antagande att 
strukturen redan existerar, inte längre lämpligt i alla lägen. Även om 
organisationerna och därmed branschen består av människor som alla 
har en viss kognitiv struktur, handlar det i organisations- och branschfall 
om delade tankar och föreställningar. Därifrån uppkommer 
problematiken om dessa teoriers användbarhet i nyetablerade 
organisationers, eller framväxande branschers situation. Om det inte 
finns några tidigare etablerade tänkemönster i branschen, hur kan då 
mening skapas i det som händer i omvärlden och hur vet aktörer i olika 
situationer vad som är viktigt att ta fasta på om den kognitiva 
komponenten ”erfarenhet” saknas, om det inte helt enkelt finns någon 
ursprunglig grund att stå på? Eftersom teoretikerna inte har utgått från 
nya branscher har vi inte heller kunnat hitta tillfredsställande svar på det. 
Hur vet man om och när det i en ny bransch finns gemensamma 
tänkesätt och hur tar de form? 

Den traditionella skogsbranschen har en lång och gedigen historia där 
aktörerna genom åren har upplevt många erfarenheter. Eftersom 
utvecklingen i bemanningsbranschen tog fart så sent som på 1990-talet, 
har denna, jämfört med skogsindustrin inte samma tidsperspektiv. Vad 
Melander och även Spender inte diskuterar är ifall teorier kring 
utveckling av en branschvisdom eller ett branschrecept går att applicera 
på en relativt ung bransch, generellt och teoretiskt sett. 

Det är inte självklart hur drivkrafterna bakom en branschvisdoms 
uppkomst ser ut förutom att det med säkerhet går att fastställa att 
historien och tidsdimensionen har haft betydelse just i fallet med 
skogsindustrin112. Följaktligen kan man anse det rimligt att undersöka om 
en bransch utan lång historia överhuvudtaget uppvisar några tendenser 
till konvergerande värderingar och synsätt, eller har avsaknad av 
historiska tidsaspekter avgörande betydelse för bemanningsbranschen? 

Om detta processpräglade angreppssätt inte kan bortse från tidsramar 
väcks frågan om och när man i så fall kan uttyda gemensamma 
värderingar ur ett branschperspektiv. Vilka är de första gemensamma 

                                           
112 Melander 1997 
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dragen? Hur tar det sig i uttryck? Hur sker egentligen framväxten av 
visdomen i en bransch? 

Är det möjligt att förklara uppkomsten med hjälp av specifika händelser i 
omvärlden som företagen har reagerat likartat på? Har de med 
branschegenskaper att göra som i bemanningsbranschens fall skulle 
kunna vara tillväxt eftersom tillväxt har präglat branschen under många 
år? Finns det anledning att kalla dessa händelser för drivkrafter och 
jämföra det med Melanders situationsbundna beliefs? Eller är det så att 
branschens identitet, minne eller kultur är ett resultat av att företagen 
redan från början hade vissa institutionella beliefs som utvecklats mer 
eller mindre omedvetet från ett allmänt affärskunnande och därigenom 
lagt grunden för både visdom och situationsbundna beliefs? 

En annan aspekt som flertalet sociokognitiva teoretiker har varit 
intresserade av och ställt i centrum är den kognitiva aspekten på tankar 
och handling. Det har analyserats och bevisats att denna infallsvinkel är 
av betydelse eftersom ledarnas kognition påverkar företagens strategiska 
aktiviteter. Som beskrevs i referensramen kan gemensamma värderingar 
och vedertagna uppfattningar om hur man bör gå till väga skapa stabilitet 
och säkerhet, speciellt i situationer då den tillgängliga informationen är 
tvetydig eller osäker. 

Frågan är dock om branschvisdom ur ett kognitivt perspektiv kan ha 
andra betydelser för företagen och i så fall på vilket sätt. Varför skulle det 
vara väsentligt att känna till de gemensamma tankebanorna och 
kunskapsbasen eller den kognitiva strukturen i denna bransch? Finns det 
andra skäl till det jämfört med vad som har varit viktigt i mer 
traditionella branscher såsom sjukhussektorn, som även den har stått 
som föremål för kognitiva undersökningar? Vad skulle ett sådant lärande 
innebära ur ett akademiskt respektive praktiskt sammanhang där vår 
kunskapssyn och ambition är att genom en kognitiv avbildning av 
bemanningsbranschen kunna presentera idéer för en språkutveckling 
inom området? 
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4 
EMPIRI 

Detta kapitel inleds med en kortare presentation av de fyra företag som utgör basen 
för vår undersökning. Presentationen görs för att läsaren skall få en första bild av 
företagen att bära med sig när vi sedan går in i en kronologisk presentation av 
utvecklingen inom branschen. För att ytterligare underlätta för läsaren kommer varje 
tidsperiod att inledas med en kort men koncis genomgång av den periodens viktigaste 
branschhändelser, en genomgång som ligger till stöd för de företagsspecifika händelser 
som sedan tas upp. 

Som redan diskuterats i vårt metodkapitel så bygger vår empiri på sekundärmaterial. 
För att underlätta för läsaren så har vi valt att vid citat hänvisa till företaget ifråga 
istället för personen som har uttalat sig i och med att vi anser att en person som 
uttalar sig i egenskap av anställd vid ett företag utgör en del av företagets kognitiva 
struktur och därmed även uttalar sig för företaget. Undantag har emellanåt gjorts då 
uttalandet till viss del är beroende av personens position i företaget, till exempel för vd. 

4.1. DE FYRA FÖRETAGEN 

4.1.1. Adecco 

Olsten etablerades i Sverige 1982 under namnet Kontorsjouren. 1996 
köptes företaget upp av det amerikanska företaget Olsten och 1999 gick 
företaget samman med schweiziska Adecco.113 

Adecco är ett av nordens största och moderbolaget, Adecco AS, är 
världens största bemanningsföretag. Adecco är registrerat i Schweiz och 
noterat på Swiss Exchange, i New York på NYSE och i Frankrike på 
Bourse de Paris. Företaget arbetar med personaluthyrning, rekrytering, 

                                           
113 Delkapitlet är baserat på The Scandinavian Recruitment  World 2001, 
www.adecco.se samt www.adecco.com 
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entreprenad och karriärutveckling och tillsätter alla typer av befattningar 
till och med chefsnivå. De har som intention att förena det lilla med det 
stora eftersom de inte vill tappa närheten till sina kunder som är allt från 
små lokala leverantörer till stora världsomspännande företag. Att de 
finns över hela världen är här en fördel eftersom det gör det möjligt att 
skriva nordiska, europeiska eller globala samarbetsavtal om kunden har 
det behovet.  

Deras affärsstrategi är att växa organiskt och genom förvärv vara 
marknadsledare med marknadsandelar på 20 procent på alla marknader, 
använda teknologi för att förbättra kvalitet och kontrollera kostnader 
och optimera marknadsmixen genom att balansera de olika 
verksamheterna. Vi kommer genomgående att referera till företaget som 
Olsten eller Adecco. 

4.1.2. Manpower 

Genom reklamfilmer har hela Sverige blivit bekanta med Nisse från 
Manpower.114 Alla har hört talas om Nisse men ingen vet vem han är. 
Sammansatt av alla Manpowers medarbetares personligheter är han 
symbolen för desamma och för deras kompetens, personlighet och 
pålitlighet. 

Företaget, med den ursprungliga affärsidén att hyra ut temporär 
kontorspersonal till företag, startades redan 1953 under namnet 
Stockholms Stenografservice. Detta namn behöll man till 1987 då 
grundaren Ulla Murmans son, Lars Murman tog över verksamheten 
tillsammans med sin kollega Michael Haglind. Vid den här tiden hade 
företaget, som i vevan bytte namn till Teamwork, ett sjuttiotal anställda, 
en siffra som i januari 2001 hade stigit till ca 10 000115. 

År 1996 gick det amerikanska Manpower Inc. in på den svenska 
marknaden genom ett uppköp av Teamwork. Detta uppköp var den 
svenska bemanningsbranschens första steg mot ett globalt 
tjänsteföretagande. Manpower tillhandahåller tjänster inom rekrytering, 
bemanning, HRM-konsulting och outsourcing. Bolaget finns i hela 
Sverige samt i över 50 andra länder. 

                                           
114 Delkapitlet är baserat på The Scandinavian Recruitment  World 2001, 
www.manpower.se och Manpoweråret 2001. 
115 = Antal anställda inom Manpowergruppen i Sverige. 
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Företagets affärsidé har ersatts med en vision om att före år 2010 vara 
Sveriges största privata arbetsgivare och den av kunderna högst 
värderade partnern. Att människor är viktigt betonas också genom att de 
ofta och gärna nämner att deras affärskoncept är människor. Vi kommer 
genomgående att referera till företaget som Manpower. 

4.1.3. Poolia 

Poolias verksamhet grundades 1989 av Björn Örås116, då under namnet 
Ekonompoolen. Första kontoret låg i Stockholm men redan under 
företagets 18 första månader skedde en kraftig expansion och kontor 
etablerades även i Göteborg och Malmö.  

När Björn Örås 1996 blev ensam ägare genom att förvärva resterande 
aktier i Poolia, utarbetade företaget en ny strategi, att bli en ledande aktör 
inom bemanningsbranschen genom att tillhandahålla ett komplett 
sortiment av tjänster med högsta kvalitet. Under åren tillkom flera pooler 
som exempelvis Teknologpoolen och dessa slogs 1997 samman under 
det gemensamma namnet Poolia. Bolaget erbjuder personaluthyrning, 
rekrytering och personalentreprenad inom skilda områden som till 
exempel ekonomi, bank och finans, pedagogik samt vård. Eftersom de 
anser att business is local har de även i sin internationella etablering valt 
ledare och nyckelpersoner med lokal förankring och erfarenhet. Den 
internationella etableringen sköts från ett separat dotterbolag med 
medarbetare som har erfarenhet av nyetableringar och internationellt 
arbete.  

Poolias främsta mål är att alltid uppfattas som kvalitetsledare. De 
definierar god kvalitet som minst i nivå med kundens förväntningar. 
Företagets affärsidé är att vara bäst på att förse företag och 
organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent 
tillgodoser deras personalbehov. Vi kommer genomgående att referera 
till företaget som Poolia. 

4.1.4. Proffice 

Proffice har sitt ursprung i företaget Snabbstenografen som etablerades 
1960 av Berit Flodin.117 Under åren som gått sedan etableringen har 

                                           
116 Delkapitlet är baserat på The Scandinavian Recruitment  World 2001 samt 
www.poolia.se. 
117 Delkapitlet är baserat på The Scandinavian Recruitment  World 2001, 
www.proffice.com, www.proffice.se samt Proffice årsredovisning 2000. 
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Proffice expanderat genom nya kontor men även genom förvärv av 
andra, och bildandet av nya företag. Denna expansion har även fört ut 
dem i övriga Nordiska länder. Företaget är numer ett av Nordens 
främsta bemanningsföretag. De arbetar med personaluthyrning, 
rekrytering, entreprenadlösningar samt karriär- och utvecklingsprogram 
för alla slags branscher och företag. Man kan t ex hyra truckförare och 
sekreterare, lägga ut sin växel eller internservice på entreprenad och 
rekrytera en ny IT-chef.  

Profficemedarbetarna vägleds i allt de gör av fyra ledstjärnor; mod, 
närhet, handlingsfrihet och driv. Driv står för medarbetarnas drivkraft, 
motivation och initiativförmåga. Ledstjärnorna är viktiga eftersom de ger 
gemenskap i den mångfald som existerar bland medarbetarna. 
Organisationens affärsidé är att ge kunder och medarbetare 
utvecklingsmöjligheter och handlingsfrihet genom att vara den mest 
attraktiva och effektiva mötesplatsen för kompetens samt att tillgodose 
kundernas och medarbetarnas specifika önskemål genom att erbjuda 
kompetenslösningar på både kort och lång sikt. Proffice vill uppfattas 
som en strategisk samarbetspartner i bemanningsfrågor och de önskar 
vara den ledande leverantören av flexibla bemanningslösningar av hög 
kvalitet. Vi kommer genomgående att referera till företaget som Proffice. 

4.2. DETTA HAR HÄNT 

4.2.1. Fram till och med år 1993 

I 30 år jagades vi av AMS, polis, åklagare och 
fackföreningar. Det hände att man ringde hem till min 
mor i helgerna och hotade med böter och fängelse om 
hon inte omedelbart upphörde med sin verksamhet. 
Till slut orkade hon inte ha kvar företaget utan sålde 
det till mig och min kompanjon Michael Haglind. 
(Manpower) 118 

Detta uttalande speglas av faktumet att det under bemanningsbranschens 
tre första decennier inte var lagligt att hyra ut arbetskraft. Hela 
uthyrningsbranschen fungerade i en slags gråzon, eftersom lagen ända 
fram till 1993 förbjöd all privat arbetsförmedling, och levde med ständiga 
rättsprocesser hängande över sig.  Den sista fällande domen föll i högsta 

                                           
118 Lars Murman, vd Manpower. Nordström 1996 
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domstolen år 1990, då Manpower dömdes att betala tio dagsböter för 
olaga arbetsförmedling. 119 

Branschens historia börjar främst med uthyrningsverksamhet inom 
typiska servicefunktioner. De nya bemanningsföretagen skickade ut sin 
personal när det fattades folk i växel och reception, på vaktmästeriet eller 
i andra kontorsfunktioner. 120 Efter att så länge ha existerat i en gråzon 
blev det så, mitt i djupaste lågkonjunktur, lagligt att hyra ut personal i 
Sverige. När detta skedde befann sig bemanningsbranschen i en djup kris 
och flera företag har gått i konkurs. 121 Den nya lagen, ”Lagen om privat 
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft” eller SFS 1991:746, 
innebar att det blev tillåtet att hyra ut arbetskraft enligt vissa strikta 
regler. Arbetsförmedling fick dock fortfarande bedrivas mot ersättning 
fast utan vinstsyfte och endast med särskilt tillstånd från AMS.122 

I januari 1992 fick Poolen (Poolia) sitt koncept ”hyr först, anställ sedan” 
godkänt av AMS och de blev därmed det första företaget inom 
bemanningsbranschen som satsade på rekrytering. Poolia har senare sagt 
att det var detta upplägg som kopierades av resten av branschen123 när 
det den 1 juli 1993 kom en ny konvention i syfte att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt. I och med att kravet på tillstånd från 
AMS för att bedriva privat arbetsförmedling, läs rekrytering, upphörde så 
avskaffades även arbetsförmedlingens monopol. Vidare avskaffades alla 
krav på bemanningsföretagets kunder som t ex kravet på att de endast 
fick hyra personal om det föranleddes av ett tillfälligt behov av extra 
arbetskraft. 124 

Utomlands var branschen accepterad sedan länge och Christer Hägglund 
berättar att när han 1989 köpte Snabbstenografen (Proffice) av sina 
föräldrar så fanns det även utländska företag som var intresserade.125 
Schweiziska Adia, nuvarande Adecco och världens största 
bemanningsföretag, var ett utav de företag som lade bud på Proffice. 126 
År 2001 ser han tillbaka och säger att han vågade köpa eftersom han såg 

                                           
119 Affärsvärlden 46:1999a samt Ekelund 2000 
120 Sundling 2001a 
121 Florin & Waikla 1994 
122 SPUR 98-99 i Larsson & Lindberg, 2001 
123 Florin & Waikla 1994 
124 SPUR 98-99 i Larsson & Lindberg, 2001 
125 Affärsvärlden 46:1999b 
126 Ekelund 2000 
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åt vilket håll utvecklingen gick. Enligt honom verkade politiska krafter 
inte minst inom socialdemokraterna, för att tillåta bemanningsföretag. 127  

Världens sexigaste bransch var det inte, de allra bästa 
sökte sig inte dit. Men det var uppenbart vart 
utvecklingen var på väg, jag visste att jag hade rätt. 
Sverige kunde inte gå på tvärs mot resten av världen. 
Alla i branschen insåg det, vi lobbade tillsammans och 
var som en enda familj med staten som gemensam 
fiende. 128 

4.2.2. Åren 1994-1997 

Svenska företag är i början av denna period konservativa när de anlitar 
uthyrningsföretagen. Bulken består fortfarande av sekreterare och annan 
kontorspersonal, receptionister, telefonister, och ekonomiassistenter. I andra länder, 
som USA och Frankrike, står redan alla tänkbara yrkeskategorier och 
befattningsnivåer till förfogande på hyrarbetsmarknaden. Man kan se att 
utvecklingen i Sverige är på väg mot en bredare syn på vad som är möjligt att hyra och 
en del företag har på senare år även börjat hyra ut mer udda yrkesgrupper som 
lagerpersonal, truckförare och kockar.129 

Rekryteringsverksamheten börjar ta fart. Det är framför allt mindre och medelstora 
företag som använder sig av personaluthyrarnas rekryteringstjänster, och då i första 
hand till lägre befattningar och några pengar tjänar uthyrningsföretagen ännu inte på 
rekryteringsverksamheten. Marknaden anses dock vara strategiskt viktig för 
branschen.130 

1997 blir tillsvidareanställning tvingande för att säkra de uthyrdas trygghet. Tidigare 
har det nämligen varit svårt för uthyrda att exempelvis byta bostad och få ett 
bankkort på grund av att de inte har haft en garanterad inkomst.131 Samtidigt 
kommer det från alla större uthyrningsföretag signaler om svårigheter att få tag i 
kvalificerat folk, främst sekreterare, men även ekonomer.132  

                                           
127 Affärsvärlden 46:1999b 
128 Ekelund 2000 
129 Florin & Waikla 1994 
130 ibid. 
131 Sundling 2001a 
132 Florin & Waikla 1994 
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4.2.2.1. Personal 

Personalen skall bli väl omhändertagen och det skall 
hända mycket, men det finns inga krav på att vara 
med på möten och träffar. Däremot är utbildning ett 
krav och inte en förmån enligt vårt språkbruk. 
(Manpower) 133 

Även Proffice nämner vikten av utbildning och minst en gång per halvår 
fick de anställda ta del av någon slags utbildning. Det fanns krav på en 
personlig utvecklingsplan för alla anställda och personalen uppmuntrades 
på så sätt att bredda sin utbildning. 134 Trots att Manpower såg utbildning 
som ett krav snarare än en förmån så var de oförstående inför fackets 
krav på att utbildning borde ske på arbetstid. Företaget satsade under 
denna period fem miljoner per år på utbildning. De anställda fick komma 
till företagets lokaler på sin fritid och under helgerna för att till exempel 
lära sig olika datasystem. 

De får så mycket utbildning de vill gratis och jag 
menar att det ligger i den enskildes intresse att utbilda 
sig. (Manpower)135 

Ett exempel på hur viktigt utbildning är för Manpower är att företaget ett 
par månader innan Windows 95 lanserades på den amerikanska 
marknaden fick en betaversion av operativsystemet. Målet med detta var 
att Manpowers anställda skulle kunna hantera systemet redan innan det 
blev efterfrågat av kundföretagen.136 

Eftersom företagen poängterade utbildning hade de även tid och 
möjlighet att ge personer som kanske inte skulle ha varit företagens 
förstahandsval, chansen till ett yrkesliv. Till exempel anställde de många 
arbetslösa kvinnor som möjligen hade lite dåligt självförtroende efter att 
ha varit hemma länge med barn.137 

Varför vi anställer dem? Jo, företagen vill ha 
människor som är effektiva från dag ett, medan vi har 

                                           
133 Bergstedt 1994 
134 ibid. 
135 Nordström 1996 
136 Pehrson 1995 i Bolander & Nord 1999 
137 Fieber 1995 
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tid att låta dem växa med jobbet och 
kompetensutveckla sig. (Manpower) 138 

För många av dessa kvinnor var bemanningsbranschen ett bra alternativ 
då de kanske inte ville återgå till att arbeta heltid utan nöjde sig med 
deltid. De anställda på Manpower har en 50-procentig garantilön och 
arbetar därmed i princip på halvtid om de inte har så många uppdrag att 
det räcker för heltid. Manpower säger själva att de inte kan garantera 
någon heltidssysselsättning och att det är viktigt att man är medveten om 
det när man söker anställning där.139   

Den som inte är nöjd med våra villkor skall inte söka 
sig till oss, den här typen av företag är bra för många 
men inte för alla. (Manpower)140 

En risk som företagen löpte var att förlora sina medarbetare genom att 
göra dem ”för duktiga”. Genom att kompetensutveckla sina medarbetare 
så ökar man attraktiviteten hos dem vilket ofta leder till att de i slutändan 
erbjuds fast anställning hos kundföretaget. Personalomsättningen är med 
andra ord väldigt hög i branschen. 

Personalomsättningen hos oss är 50 procent, varav 
hälften av medarbetarna går till våra företagskunder. 
Vi är medvetna om att det kan bli så och det betyder 
bara att vår personal är kompetent. (Manpower) 141 

För att minska personalomsättningen försöker företagen binda 
medarbetarna till sig. Hos Manpower har alla medarbetare, eller 
konsulter som de kallas inom branschen, en personalassistent som håller 
kontakt per telefon och besöker medarbetarna när de är ute på jobb hos 
kunderna. Dessa håller även reda på födelsedagar och uppvaktar då med 
blommor och tårta. Alla tillfällen till uppmuntran tas tillvara, beröm från 
kunder, jul- och påskpresenter, biobesök och fester. 142 Proffice gör 
likadant, vid senaste tillfället delade de ut en jacka med företagets logo på 

                                           
138 Fieber 1995 
139 Nordström 1996 
140 Nordström 1996 
141 Fieber 1995 
142 Bergstedt 1994 
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och det är kutym att presenter delas ut vid festliga tillfällen, allt för att 
stärka samhörigheten och visa att man kostar på sina anställda. 143 

Det är viktigt att alla medarbetare känner tillhörighet 
med Teamwork, inte minst när man har långa 
uppdrag hos kunderna. Men när någon blir erbjuden 
jobb hos en kund och tackar ja är vi de första att 
gratulera. Vi vill nämligen att de skall komma tillbaka 
till oss om de väljer att sluta efter en tid. (Manpower) 
144 

Medarbetarna på Manpower kan även få bonus om de skaffar nya 
kunder och medarbetare eller ger kvalitetstips. Friskis och Svettis 
rabatteras, och det finns ett hus i Spanien som de anställda kan hyra 
förmånligt.145 Här finns också en kundtjänst som håller kontakt med 
konsulterna som är ute på uppdrag. De försöker att hålla kontakt per 
telefon varje dag och en uppskattad aktivitet är frukostklubben där sex 
till åtta anställda träffar varandra och sin kontaktperson ett par timmar 
var sjätte vecka. Det sker tidigt på morgonen, på betald arbetstid, för att 
inte störa kunden alltför mycket och mellan dessa träffar så håller 
grupperna sedan kontakt på egen hand. Under 1994 så fanns det enbart 
fyra grupper i gång men det fanns planer på att starta fler eftersom de var 
väldigt uppskattade.146 

4.2.2.2. Mål 

Manpower, som även år 1994 slogs mot konkurrenten Proffice om 
epitetet ”störst” i branschen, räknade med att under det följande 
verksamhetsåret, 1994-95, öka sin omsättning till 180 Mkr. Detta 
motsvarade en ökning med drygt 70 procent från föregående år. De hade 
under det senaste året nyanställt 350 personer och räknade med att 
företaget skulle öka med ytterligare 550 anställda de närmaste 12 
månaderna. I slutet av perioden, år 1997 växte Manpower med 70 
procent medan branschen i snitt ökade med 40 procent.147 Proffice å sin 
sida siktade 1994 på en omsättning på 130 Mkr, upp 67 procent, och 
kommer under året att nyanställa 200 personer. Det enda som verkar 
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144 ibid. 
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kunna bromsa utvecklingen är en arbetskraftsbrist, framför allt i 
storstäderna.148  

Att döma av utvecklingen under våren är efterfrågan 
på väg att explodera. För att klara hösten har vi 
rekryterat allt vi har orkat. 73 nyanställda började i 
augusti. (Manpower) 149 

4000-8000 personer hyrdes under 1994 ut i Sverige varje dag, och 
marknaden växte. I USA arbetade 1,6 miljoner i 
personaluthyrningsföretag, vilket var en ökning med 240 procent sedan 
1983. Översatt till svenska sysselsättningstal skulle det ha inneburit 40 
000– 60 000 anställda, vilket var i klass med exempelvis Volvo och några 
andra av Sveriges största arbetsgivare. Manpower trodde dock inte att 
det var en överskattning att branschen fram till sekelskiftet skulle ha 
kommit att nå dithän.150  

Under de senaste åren – utom under lågkonjunkturen 
– har vi dubblat omsättningen varje år. (Manpower) 151 

Efter att ha konstaterat detta år 1995 så expanderade Manpower det 
följande året för att möta den ökande efterfrågan i Sverige. Det fanns vid 
tidpunkten fyra kontor i Sverige, men man räknade med att år 2000 vara 
etablerade på ett tjugotal orter runtom i Norden 152, något som snabbt 
ändrades när Teamwork strax därefter köptes upp av den internationella 
jätten Manpower Inc.153 Detta var det första steget mot globalisering 
inom bemanningsbranschen även om Aida (nuvarande Adecco), en 
schweizisk multijätte med 13 miljarder kronor i omsättning, redan 1994 
hade annonserat i svenska tidningar efter en samarbetspartner. Som 
nämndes tidigare hade de redan 1989 försökt köpa upp Proffice.154 Det 
var med viss bävan som de svenska uthyrningsföretagen emotsåg den 
nya konkurrensen även om det enligt deras uppfattning bara var en 
tidsfråga innan de internationella företagen kom till Sverige.155 

                                           
148 Florin & Waikla 1994 
149 ibid. 
150 ibid. 
151 Fieber 1995 
152 Tolsén 1996 
153 www.manpower.se samt Tolsén 1996 
154 Ekelund 2000 
155 Florin & Waikla 1994 
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4.2.2.3. Verksamhetsutveckling 

I början av perioden låg fokus på att nischa sig. Poolia startade till 
exempel vid sidan om sin ekonompool upp en teknikerpool för 
uthyrning och rekrytering.156 När Björn Örås sedan 1996 blev ensam 
ägare genom att förvärva resterande aktier i Poolia, utarbetade företaget 
den nya strategin att bli ledande aktör inom bemanningsbranschen 
genom att tillhandahålla ett komplett sortiment av tjänster med högsta 
kvalitet157, vilket väl följde utvecklingen i Amerika där branschen hade 
kommit att innefatta i princip alla yrkeskategorier, inklusive läkare, 
advokater och verkställande direktörer.158 Här breddades utbudet från att 
ha handlat nästan uteslutande om akuta behov inom kontorssektorn till 
att under åren strax före 1996 innefatta allt från telefonister till 
redovisningschefer. 

Ännu hyr vi inte ut datakonsulter, men eftersom 
framtiden ligger inom dataområdet så kommer 
det…(Manpower)159 

Och mer blir det. Sjukvården och industrin står näst 
på tur. (Manpower)160 

Uppdragen förändrades också under perioden till att bli allt mer 
långvariga i hela entreprenader. Som exempel kan nämnas att sköta 
telefonväxeln, ordermottagningen eller receptionen. Fler och fler företag 
ville också hyra personer till mer kvalificerade positioner, som 
ekonomichef och controller. 161 

Rekrytering var 1994 ännu ingen stor verksamhet för personaluthyrarna, 
den stod då för kanske 10-15 procent av intäkterna. Och som Poolia 
sade: 

… 85-90 procent av arbetet. 162  
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Marknaden växte dock ständigt och redan 1993 fick till exempel var 
femte nyanställd ekonom sitt jobb genom Poolia.163 Alla verkade dock 
inte ha varit lika entusiastiska. VD för Manpower, Lars Murman 
berättade att han själv hade anlitat headhunterföretag vid ett par 
rekryteringar på chefsnivå.  

Det kostade 300 000 kronor och den ena killen var en 
katastrof, och den andre sa upp sig efter ett år.164  

Istället trodde Manpower som tidigare nämnts på fortsatt raketliknande 
expansion allt eftersom företagen enligt Manpower skulle upptäcka 
fördelarna med flexibel bemanning. Samtidigt trodde de att fler 
medarbetare skulle vilja ha flexibla anställningar. Manpower menade att 
allt fler företag skulle inse värdet av att ostört kunna ägna sig åt sin 
kärnverksamhet och slippa administrativa sidofunktioner.165 Proffice 
säger att de enda inkomsterna som företaget erhåller kommer ifrån 
kunderna, det vill säga arbetsgivarna, och ingenting ifrån staten eller 
andra institutioner, vilket innebär att de måste veta exakt vad 
arbetsgivarna ute på marknaden vill ha. Därför är Proffice helt beroende 
av vad kunderna önskar och de utgår med andra ord alltid från kundens 
behov.166 

4.2.3. År 1998 

Detta år finns det i Sverige nästan 4000 bemanningsföretag, men endast en handfull 
är stora och bara några hundra har anställda. Majoriteten består av människor som 
hyr ut sig själva.167  

4.2.3.1. Personal 

Under året höjs garantilönen på Björn Örås, vd för Poolia, initiativ till 75 
procent, detta blir under året norm inom branschen genom avtal med 
bland andra HTF. Enligt honom är det ett anständighetskrav att ha 
samma nivå som man får om man har a-kassa eller sjukersättning. 168 
Enligt Manpower så ökar lönegarantin attraktionskraften och gör att fler 
stannar längre. Hos Manpower är cirka 90 procent av de anställda 
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”75procentare” och resten är behovsanställda. Deras personalomsättning 
är 40 procent. I genomsnitt jobbar den anställde bara 1,5 år där.169 De 
räknar med att 4000-5000 jobb per år går från Manpower till den fasta 
arbetsmarknaden. 170 Proffice avslöjar att deras personalomsättning är 
alldeles för hög, nära 50 procent. Målet är att minska 
personalomsättningen med 10 procent om året.171 Poolia avslöjar inget 
om personalomsättningen utan säger enbart att de helst anställer folk 
som trivs med att vara konsulter. 172 

De enda som ser personalflykt som någonting oproblematiskt är 
Manpower som vänder på resonemanget och ser det som en framgång 
att kunderna uppskattar Manpowers personal. De säger än en gång att 
det är helt i sin ordning att se Manpower som ett sätt att få permanent 
jobb. 

Vi uppvaktar med blommor och gratulerar till det nya 
jobbet. Men ungefär en tredjedel av våra anställda 
jobbar här för att de gillar omväxlingen. De vill inte 
sitta länge på samma ställe.173 

Många kommer också tillbaka till företaget från fasta jobb. Har 
Manpower nöjd personal så får de nämligen nöjda kunder och 
lönsamhet, resonerar Manpower. 174 Inställningen beror till stor del på att 
Manpower inte ser sig som enbart en regulator av utbud och efterfrågan, 
utan snarare en organisation som rekryterar, utbildar och tränar 
människor på ett sätt som ökar deras möjligheter att få jobb. Det som 
skola, betygssystem och arbetsförmedling enligt dem uppenbarligen inte 
lyckas så bra med. Eftersom kunderna heller inte riskerar något, kan de 
pröva människor som företaget testat och gått i god för vilket har betytt 
första steget in på arbetsmarknaden för många.175 
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Många människor får chansen hos oss. För oss är det 
helt ointressant hur gamla de är och varifrån i världen 
de kommer. 176 

Vi ger också utlänningar chansen, folk med lite 
annorlunda namn. Arbetsförmedlingen uppmanar 
dem att byta namn för att få jobb, men vi anställer 
dem om de har den rätta kompetensen och 
inställningen.177 

Manpower satsar mycket på kompetensutveckling av personalen och har 
egna utbildningar ibland annat data, teknik, service och telefonisttjänster. 
Företaget satsar också ordentligt på introduktioner, information, 
aktiviteter såsom öppna hus, biokvällar och föreläsningar.178 Resultatet 
blir enligt dem själva att man lär sig mer på ett år hos dem än på tre år på 
ett vanligt företag. Påståendet grundas på att man inom branschen måste 
hålla sig à jour med utvecklingen. Medarbetarna går runt på olika företag 
och lär sig exempelvis olika kulturer och olika dataprogram.179 Samtidigt 
så lägger de drygt en procent av sin omsättning, vilket motsvarar 10-12 
miljoner per år, på vidareutbildning. Utbildning är ett krav för att man 
skall hänga med i den snabba utvecklingen men det är upp till individen 
att ta ansvar för det hela. 180 Viss utbildning är också viktig för att de 
anställda inte skall tappa känslan av att de jobbar tillsammans inom 
samma företag. Manpower har därför ett åttaveckors program för att 
introducera ny personal där de går igenom värderingar, företagskultur 
och verksamheten i stort.181 

4.2.3.2. Mål 

Under året planerar Proffice en börsintroduktion till 1999182 samtidigt 
som Poolia behöver kapital men säger att de inte är redo för börsen. 
Anledningen enligt dem själva är att de har fullt upp med att hantera de 
påfrestningar som ligger i att växa så fort. 183 Enligt Proffice är det svårt 
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att förutspå tillväxten, de tror dock att den fortsätter på nivån 40-50 
procent, åtminstone de närmaste fyra, fem åren.  Det är ett tecken på att 
marknaden inte är mogen säger de, en mogen marknad växer snarast 
med 12-15 procent per år, vilket gäller för Europa. Ett annat 
mognadstecken är att mellanskiktet på sikt försvinner, de stora blir större 
samtidigt som antalet små aktörer ökar. De små kommer att specialisera 
sig och hitta nya nischer inom vissa kompetensområden eller orientera 
sig efter den lokala marknadens behov enligt Proffice. 184 Poolia håller 
med om att de större blir större och utesluter de små aktörerna genom 
att se branschen som en blivande oligopolmarknad. 

Kunderna centraliserar sina inköp. De vill ha en 
leverantör med fullt sortiment och garantier. I utbyte 
mot volym pressas priserna ner. Några få stora 
bemanningsföretag kommer därför på sikt att 
dominera helt. Det är en blivande oligopolmarknad. 
Därför är det helt avgörande att ligga i toppen. Men 
det skall ske med bibehållen lönsamhet. 185 

Att växa är alltså viktigt. Manpower tror på en omsättning kring 
miljarden efter fjolårets 650 miljoner kronor. De räknar med en 
omsättningsökning på 50 procent och år, åtminstone fram till 
sekelskriftet.186 De hävdar dock att de skulle kunna växa dubbelt så fort 
eftersom efterfrågan är så stor även om det kanske inte vore så sunt. 
Bristen på personal bromsar också. Som exempel nämns truckförare, det 
finns stor efterfrågan men ingen yrkesutbildning. Som en lösning på 
problemet tar Manpower in unga killar och bekostar deras truckkörkort. 
Det är inom detta område, industri och lager, som den största tillväxten 
har funnits på senaste tiden. Troligtvis på grund av industrins korta 
produktionscykler som kräver en väl fungerande bemanning. 187 Den 
enorma tillväxten gör också att flera utländska mångmiljardärföretag ser 
Sverige som en vit fläck på kartan och vill komma in. Enligt Poolia så är 
det var och varannan vecka som någon visar intresse för att köpa 
företaget. Poolia tror inte heller att de internationella företagen skulle ha 
några fördelar framför de lokala bolagen, givetvis om man bortser från 
möjligheterna att föra priskrig. 
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Tjänsteproduktionen är lokal till sin natur. Vi tror inte 
att stora kunder skulle föredra internationella 
bemanningsföretag bara för att få samma över hela 
världen. Fast en risk är förstås att de dumpar sig in 
och att de har finansiella resurser att klara ett 
priskrig.188 

4.2.3.3. Nischa eller bredda 

Under året bryter Poolia trenden något genom att sälja sin 
utbildningsverksamhet för att kunna fokusera verksamheten på 
bemanning189, rekryteringsområdet växer nämligen stadigt och allt fler 
företag verkar se rekryteringen som en viktig investering. Manpower 
ligger här tvåa efter ettan Mercuri, de delar in rekryteringen i tre skikt: 
överst executive search, rekrytering av specialister och mellanchefer i 
mittiskiktet samt underst ett skikt av alla andra tjänster. De satsar på att 
ta hela den nedre delen samt stora delar av mittskiktet men inte gå in på 
executive search. Problemet för ett stort företag som Manpower är att de 
på grund av just sin storlek har mindre möjligheter att rekrytera personal 
åt andra. 

Vi har ju så många kunder och vi kan ju inte gå in i 
kundföretagen och headhunta deras personal.190  

Proffice säger att för dem handlar rekrytering om lägre volymer men 
med högre täckningsbidrag än vid bemanning. Detta eftersom de på 
grund av sitt egna ständiga rekryteringsbehov har byggt upp en databas 
med människor. Om dessa människor är intresserade av att arbeta åt 
någon annan så innebär det att de kan rekrytera för kunden på ett billigt 
sätt. De satsar också mycket på Internet och vid årsskiftet 1998-99 
kommer en ny internetprodukt att introduceras där kunder bland annat 
skall få möjlighet att göra egna sökningar i en CV-databas. 191 Detta blir 
ytterligare ett sätt att på ett någorlunda billigt sätt möta kunden. 
Manpower tror dock inte att matchningen av jobb på Internet kommer 
att kunna tillföra så mycket eftersom det är viktigt att det finns tid till 
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personliga intervjuer och en stor del av rekryteringsarbetet då kvarstår 
för kunderna.192 

Den offentliga sektorn kommer att få stor betydelse för tillväxten inom 
de närmaste åren menar Proffice. Det gäller inte enbart vård utan också 
administrativ service av olika slag. 

Vi vet att detta område kommer att explodera inom 
de närmaste åren genom att kommuner och landsting 
lägger ut delar av sin verksamhet, men också genom 
att privatpersoner kommer att bli kunder. 193 

Detta samtidigt som det blir vanligare att bemanna hela funktioner. I och 
med det senare blir det möjligt att samarbeta genom långsiktigt 
partnerskap, till exempel genom att bemanna en stormarknads alla kassor 
på lördagar. De traditionella tjänsterna som växel, reception och 
vaktmästeri utökas också de med bland annat kundtjänst åt till exempel 
banker och försäkringsbolag. Enligt Proffice öppnas hela tiden 
möjligheter till samarbete med aktörer inom andra branscher, det är en 
mental fråga hur företagen ser på möjligheterna att lägga ut verksamhet 
påstår de. Entreprenadsidan som idag är relativt liten, kan alltså bli hur 
stor som helst. 194  

Ett sätt att känna av hur branschen kommer att utvecklas är att träffa 
kunden. Manpower känner av vad kunden har för behov genom att 
ständigt träffa dem, känna av företagskulturen och prata med folk. De 
kundansvariga är på grund av detta ute och jobbar med kunder och 
potentiella kunder hela dagarna. Till sin hjälp har de en key account-
avdelning som bär upp kontakten med kunderna. 195 Det gäller att 
ständigt veta vad som kommer att efterfrågas. För ett par år sedan 
bedömdes inte övriga landet som lönsam marknad men nu har det 
svängt. 

Vi expanderar efter två principer. Dels har vi beslutat 
etablera oss i ett antal strategiskt viktiga städer, dels 
låter vi efterfrågan styra.196  
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4.2.4. År 1999 

Under året som gick insåg företagen att de existerade stora möjligheter för dem, dock 
saknas det inte heller hot. En hel grupp internetarbetsförmedlingar har vuxit upp 
men än så länge är den statliga arbetsförmedlingens jobbdatabas utan tvekan den 
mest innehållsrika och är antagligen värd många miljarder kronor. Det har pågått en 
debatt om att sälja ut arbetsförmedlingen och en viktig orsak till denna har varit det 
faktum att privata entreprenörer håller på att överta arbetsförmedlingarnas sysslor. 
Ett annat hot kommer från så kallade call centers, som i stora anläggningar i 
regionalpolitiska stödområden sköter allt från enklare kundhantering till vd-
sekreterartjänster. Ett call center är billigare för kunderna. Politikerna ger sitt stöd 
och till exempel näringsminister Björn Rosengren, hyllar branschen eftersom dessa 
företag har visat sig vara duktiga på att lotsa in arbetslösa på arbetsmarknaden. 
Facket deltar i hyllningssången eftersom särskilt invandrare och medelålders den här 
vägen har betydligt större möjligheter att få kvalificerade jobb.197 

Inte bara Manpower har sökt sig till Sverige utan även jättar som amerikanska 
Olsten och Kellys samt världsettan, Adecco, har köpt bemanningsföretag för att 
komma åt sin del av kakan. 

4.2.4.1. Personal 

Branschens stora diskussionsämne fortsätter att vara den höga 
personalomsättningen. Det kostar att ständigt rekrytera nya personer, 
som efter någon tid ofta går över till fast anställning hos 
uppdragsgivaren. 

Hos Proffice ligger personalomsättningen på cirka 40 procent och 
samma siffra gäller för Olsten198. Snittet är 55 procent. Proffice säger att 
det inte går att sticka under stol med att det är ett problem att folk slutar 
men att de arbetar aktivt med att få ner omsättningen, bland annat 
genom att erbjuda karriärvägar med varvad utbildning i till exempel 
ekonomi och säljarbete. De menar även att branschen snart kommer att 
gå in i ett läge av mogen konkurrens och att det då blir ännu viktigare för 
företagen att lyckas hålla kvar sina anställda. Det blir ett slags 
kvalitetsmått. När kunderna har möjlighet att välja så tror Proffice att de 
kommer att fråga efter vissa personer. Då vill de inte behöva säga att han 
eller hon har slutat. Poolia vill inte uppge hur hög deras 

                                           
197 Affärsvärlden 46:1999a 
198 Thorén 1999a samt Sanfridsson & Åstrand 1999 



  
EMPIRI 

 

 

55 

personalomsättning är. Vad de säger är att en Pooliakonsult stannar i 
snitt tre år, något som enligt dem är branschens bästa siffra.199   

Vi har kravet att de skall vilja vara konsulter hos oss, 
inte använda oss som en språngbräda in på 
arbetsmarknaden. (Poolia) 200 

Proffice ser inga arbetsmarknadspolitiska risker för framtiden. De 
irriteras däremotav att det finns speciella regler som lägger restriktioner 
på ”bemanningsföretag”, men inte på ”konsultföretag”. Som exempel 
kan nämnas att en receptionist har sex månaders karantän innan denne 
kan hyras ut till sin tidigare arbetsgivare, något som ger upphov till vissa 
frågetecken. Ett stort steg mot allmän acceptans var enligt Proffice när 
man 1998 gick upp till 75-procentig garantilön. Utländska arbetare tycker 
dock att hela begreppet garantilön är underligt. Det existerar nämligen 
inte ens i våra grannländer. I de senaste löneförhandlingarna har HTF 
framfört ett krav på 100-procentig garantilön vilket får Proffice att mulna 
till: 

Då är vi inte längre ett bemanningsföretag. Då 
försvinner flexibiliteten.201 

4.2.4.2. Mål 

Branschen växte under 1999 med 71 procent202 men det är ingen 
högmarginalverksamhet att stå till tjänst med enklare arbetskraft vid 
tillfälliga toppar eller att ta hand om hela entreprenader. Såväl Poolia som 
Proffice hade under 1999 en vinstmarginal på fyra-sex procent.203 
Manpower hävdar fortfarande att de kan öka från de cirka 6000 som 
finns anställda till att bli det företaget i Sverige med flest medarbetare om 
sju-åtta år. Det största företaget vid den här tidpunkten, Ericsson, hade 
cirka 45000 anställda i landet.204 Proffice ser heller inget tak för den 
fortsatta tillväxten och lutar sig mot hur det ser ut i övriga Europa där 
branschen expanderar med 8-12 procent per år. Enligt dem är det troligt 
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att Sverige på fem års sikt kommer att vara i nivå med detta.205 Poolia 
säger att de har visat att de kan växa snabbt med lönsamhet. De känner 
att när marknaden tröttnar på internetkonsulterna så kan de själva dras 
med i det allmänna fallet. Det gäller därför att visa att man har fötterna 
på jorden och Poolia lägger också ner mycket energi på att visa att de 
kommer att fortsätta att vara lönsamma och inte bara växa med dårfart, 
som de uttrycker det.  

Kvaliteten på tjänsterna kommer först. Därefter 
vinsten och sist tillväxten. 

Vi skulle kunna satsa ännu mer på tillväxt, men det 
hade varit direkt osunt att jobba med stora förluster år 
efter år. Det är farligt att lära sig växa utan att ta 
ansvar för lönsamheten. Hur skall man sedan plötsligt 
kunna gå med vinst. Man blir bortskämd. De anställda 
får fel inställning till pengar. (Poolia)206 

Sommaren 1999 introducerades Poolia som det första svenska 
bemanningsföretaget på börsen, senare under hösten börsintroduceras 
även Proffice.207 I november har Poolias aktiekurs stigit med 70 procent 
och räknat per anställd är varje Poolia-anställd, eller konsult, värderad till 
cirka 700 000 kronor. Motsvarande siffra för Proffice är 450 000 
kronor.208  

Man måste inte vara mästare i analys för att peka ut 
Poolia som given uppköpskandidat. Det finns en 
propp och det är jag. Under de senaste åren har jag 
varit ointresserad, men jag kan inte garantera vad jag 
tycker nästa år. (Poolia)209 

Det finns alltså många utländska företag som vill köpa in sig på den 
svenska marknaden. Varken Poolia eller Proffice ser dock de utländska 
konkurrenterna som något större hot. Såvida man inte ser sig som en 
uppköpskandidat. 
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Det låter kaxigt men jättarna har inte alla trumf på 
hand. Tjänsteproduktion är lokal till sin natur. 
(Poolia)210 

Proffice expanderar också på egen hand även om deras expansionsplaner 
som det ser ut idag inte sträcker sig längre bort än Norden. Norden ses 
som en naturlig marknad för Proffice, trots skillnader i regelverk och 
arbetsmarknadspraxis. Det finns oerhört mycket att göra på denna 
marknad och de säger sig få fullt upp med att bevaka vår 
marknadsposition här. 211 

4.2.4.3. Verksamhetsutveckling 

Jag tycker inte om ordet bemanningsföretag. Nu har 
vi fått flera prestigeuppdrag från stora företag, bl a 
Ericsson, som också vill ha hjälp med att avveckla 
personal. Vi kommer in i allt fler skeden av våra 
kunders liv. (Proffice) 212 

Branschen håller alltså på att skaka av sig sitt gamla epitet, de är inte de 
arbetslösas sista chans. Mer än hälften av medarbetarna på Proffice har 
enligt dem själva lämnat sina fast jobb för att börja inom 
bemanningsbranschen. Det är förhållandevis unga människor som ser en 
möjlighet att bredda sig, få nya erfarenheter och vidareutbildning. Det 
finns inga okvalificerade jobb längre, menar de. Att sköta en 
kontorsdator eller en televäxel kräver utbildning. 213 

Precis som Proffice säger så blir företagen mer inblandade i sina 
kundföretags olika utvecklingsstadier. Ett exempel som kan nämnas är 
när Ericssons fabrik på Ingelstaområdet i Norrköping lades ner i januari 
1999. Fram till för några år sedan skulle detta ha blivit ett statligt 
stödpaket men här tog Ericsson istället initiativet till att ge de uppsagda 
personerna en övergång till en ny anställning genom att erbjuda dem 
plats på det så kallade KU-programmet. Detta program drevs av Proffice 
på uppdrag av Ericsson och syftade till att finna arbete eller annan 
varaktig sysselsättning för deltagarna i programmet. Samarbetet var det 
första i sitt slag i Sverige. Förutom Proffice och Ericsson deltog 
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nämligen även Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden, Norrköpings 
kommun, Trygghetsrådet, Fackförbund samt Länsstyrelsen.214 

I övrigt fortsätter branschen att bredda sitt verksamhetsområde. 
Branschen har ganska nyligen blivit accepterad och det har krävts både 
lobbying och charm för att övertyga politiker, fackföreningar och en 
opinion som i dessa nya företag sett obehagliga aktörer med önskan att 
profitera på de arbetslösas beroendeställning. 

För varje nytt område vi kommer in på går 
svallvågorna höga. Nu senast vården. Så vi har 
samarbetat om att träffa politiker och andra 
makthavare. (Poolia)215 

Vården som nämns i citatet eller sjukvårdsbemanning, är det inte alla 
som tror på. Marginalerna är låga och storsjukhusen har startat egna 
bemanningspooler och åtminstone på Karolinska är lönerna i dessa 
pooler högre än på de vanliga avdelningarna.  

Utomlands är det på det viset, det är för låga 
marginaler för bemanningsföretag (…) det blir alltid 
en diskussion om hur publika medel skall användas. 
(Manpower)216 

Att bredda sig är dock nödvändigt och Poolia till exempel säger att 
Sverige är för litet för att de skall kunna vara nischspelare. De har börjat 
hyra ut kontorspersonal i större volymer. Kontorspersonal som 
visserligen har lägre lönepåslag än de ekonomer och tekniker man 
ursprungligen ägnade sig åt. Poolia har med sin högskoleutbildade 
personal hållit en elitprofil. Den kommer nu att förändras i takt med att 
Poolia breddar sig till lägre kvalificerad personal. Men att detta skulle 
innebära risker för varumärke och profil vill Poolia inte tro. 

Vi har egentligen inget val. Vill vi fortsätta att vara 
bland de största, det handlar det om att ha det 
sortiment och den geografiska täckning som de stora 
kunderna kräver. (Poolia)217 

                                           
214 Affärsvärlden 46:1999a samt Alphen & Palmqvist 2000  
215 Thorén 1999b 
216 Affärsvärlden 46:1999a 
217 Thorén 1999b 
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4.2.5. År 2000 

I december 2000 arbetade 42000 personer inom bemanningsbranschen vilket 
motsvarar 0,96 procent av Sveriges arbetsföra befolkning. I Sverige omsatte 
bemanningsföretagen cirka 8 miljarder kronor under 2000, i världen uppgick siffran 
till 1330 miljarder svenska kronor. 218 

4.2.5.1. Personal 

Proffice talar om att folk vill jobba flexibelt idag, kanske inte mer än nio 
månader om året. Detta betyder att de kommer att få leva med hög 
personalomsättning och enligt dem själva kan de vara glada om de 
kommer ned i en tredjedel av den aktuella. Kvaliteten är dock den 
ständiga utmaningen. Den måste alltid få komma före volym och det 
gäller att inte nöja sig med att vara näst bäst. 219 Vad gäller konkurrensen 
så nämner Poolia att det hittills inte har varit någon allvarligare dragkamp 
mellan dem och deras konkurrenter om samma människor 220. 
Manpower nämner hur svårt det är att idag hitta människor med rätt 
kompetens och alla sorters kompetens men trots detta så upplever de 
inte personalomsättningen på 50 procent som något negativt. 

Det motsvarar gruppen ”surfare”. Vi anser att det är 
naturligt att de som söker sig till oss för att hitta ett 
arbete säger upp sig när de hittat något som passar 
dem. (…) Vi ser inget fel i det, utan betraktar det 
snarare som att vi har gjort ett bra arbete med att 
matcha medarbetarens kompetens med uppdragets 
kravprofil. 221 

Trenden är dock att dessa så kallade surfare stannar längre nu än för två 
år sedan. Hela 85 procent av dem som slutar går över till företagets 
kunder. Poolia å andra sidan tycker definitivt inte om att förlora personal 
till företagen. De vill tillföra kunderna kompetens samtidigt som de 
behåller konsulterna.  Ett sätt att undvika detta är att avtala om så kallad 
”hyrrekrytering” som innebär att företaget hyr konsulten en 
överenskommen tid och sedan rekryterar densamme. Manpower säger 

                                           
218 www.spur.com  
219 Affärsvärlden 50-52:2000 
220 Thorén 2000 
221 Surfare= de som söker sig till Manpower för att hitta ett annat arbete. Molander 
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att de upplever att kunderna gör väldigt mycket för att en inhyrd konsult 
skall känna sig som en viktig del på arbetsplatsen och en av 
arbetskamraterna. Poolia är istället väldigt noga med att betona att 
medarbetarna först och främst alltid kommer att vara ”poolianer”. 

Lojaliteten skall ligga hos Poolia. Våra anställda är 
”poolianer” och kompetensutvecklingen skall ske hos 
oss. Våra konsulter har inte behov av att tillhöra 
kundföretagets kultur. De tillför kunskap som kunden 
behöver ha hjälp med. 222 

4.2.5.2. Mål 

Poolia har fördubblat omsättningen jämfört med föregående år och de 
tror att de kan fortsätta att växa snabbare än marknaden. Enligt dem 
själva beror detta på att de har en bra tillväxtapparat med få flaskhalsar i 
företaget. De är dock medvetna om att man inte kan garantera en 
hundraprocentig tillväxt som de gjorde året innan.223 Som ett resultat av 
Poolias satsning på icke-akademisk arbetskraft sjunker också 
omsättningen per anställd, något som kan kompenseras genom volym. 
Ett större problem är att rörelsemarginalen också har sjunkit, från drygt 
8 till knappt 6 procent 1999.  

Den minskade marginalen beror mest på att vi gjorde 
exceptionella marknadssatsningar förra året. Dyr TV-
reklam och investeringar i infrastruktur av engångstyp, 
nya lokaler, nytt ekonomisystem och etablering på 16 
nya orter så att vi finns på 26 platser över landet. Nu 
har vi en kostym som räcker att växa i.224 

Marginalerna för Proffice är inte heller särskilt stora, enbart 4 öre på 
varje omsatt krona. De säger dock att deras ambition är att nå 6 procent 
och för att göra detta skall företaget öka andelen specialister bland de 
uthyrda konsulterna till 50 procent från dagens cirka 40 procent.  

Vårt mål är att ha god lönsamhet och att aldrig låta 
tillväxten gå ut över lönsamheten. Den svenska 
marknaden liknar inte USA där knappast någon har 

                                           
222 Molander 2000 
223 Affärsvärlden 50-52:2000 
224 Thorén 2000 
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mer än tio procents marginal. I Sverige är det mer av 
oligopol, vilket bidrar till att vi kan hålla uppe 
priserna. Till det kommer att vi ligger kvar i 
’högänden’ och att arbetskraftsbristen fortsätter att 
vara stor på många håll, särskilt i storstäderna. 
(Poolia)225 

Det enda sättet att undvika att tillväxten stagnerar, menar Poolia är att 
ständigt finna nya områden. Det finns massor av yrken som de inte ens 
har börjat titta på, socialassistenter, tandläkare samt präster för att nämna 
några få exempel. De säger att det finns väldigt få yrken där man inte kan 
jobba med bemanning. 226 Tillväxtområden är bemanning till industri och 
distributörer, också entreprenader har en enorm potential även om det är 
ett förhållandevis nytt område.227 Konjunkturberoendet har enligt 
Proffice minskat. Numera har de mycket längre uppdrag, de har en 
bredare mix av yrkesgrupper som inte är så konjunkturkänsliga, till 
exempel läkare och lärare och de jobbar även med uppdrag där företag 
exempelvis har övertalighet. Den geografiska spridningen är större vilket 
sprider riskerna eftersom Norge och Sverige till exempel ofta befinner 
sig i olika skeden i konjunkturcykeln.228 Även Poolias expansionen 
fortsätter även om företaget ännu bara finns i Sverige. Enligt egen utsago 
letar de efter objekt även utanför Sverige. 

Med vår värdering är pengar inget problem. Det gäller 
att hitta rätt objekt som passar in i vår kultur. 

(Poolia)229 

De skall också fortsätta att växa i Danmark och Finland och sannolikt i 
Tyskland. De kommer dock inte att göra några jättestora förvärv, 
företagen som de tittar på är alla avsevärt mindre än de själva. Att växa 
organiskt är det de gör bäst och de vill inte heller hamna i 
Goodwillfällan.230  

Christer Hägglund (Proffice) har fått flera köppropåer men säger att det 
aldrig har varit aktuellt med någon försäljning. Med den globala 

                                           
225 Affärsvärlden 50-52:2000 
226 ibid. 
227 Molander 2000 
228 Affärsvärlden 50-52:2000 
229 Thorén 2000 
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omstrukturering som bemanningsbranschen nu är mitt uppe i, är det 
dock ingen tvekan om att Proffice paketerats mycket attraktivt med flera 
nordiska förvärv och en prislapp på börsen.231 

Manpower räknar som tidigare med att bli Sveriges största tjänsteföretag 
år 2010. Då väntas personalstyrkan ha ökat från dagens 8000 till 40000 
personer.232 

4.2.5.3. Verksamhetsutveckling 

Poolia menar att de skall behålla den nuvarande mixen av specialist- och 
generalisttjänster, 65 mot 35, genom att hela tiden lägga till 
specialisttjänster – jurister, lärare eller vad det nu kan vara.233 Enligt dem 
skapar bemanningsbranschen i hög grad volym genom att skapa behov. 
Kort sagt uppfinner branschen tjänster marknaden inte visste att den 
ville ha. Den växande uthyrningen av vårdpersonal är ett bra exempel på 
det.  

Vårdsektorn visade ju att det fanns ett behov som 
man inte heller förutsåg från början. (Poolia)234 

Fram tills förra året var det också mycket få som visste att det gick att 
hyra lärare och fritidspedagoger från bemanningsföretagen. Idag är läget 
annorlunda och såväl Proffice som Poolia förbereder rejäla satsningar på 
läraruthyrning. Proffice Pedagogen planerar att gå från dagens 50 
anställda till nästan 800 inom några år medan Poolia Pedagogik, som 
startar på allvar till hösten, räknar med att ha runt 300 anställda om två 
år. Marknaden är ännu inte mogen i alla avseenden men de ser en stor 
potential för lärare som vill vara med på ett tidigt skede. Hos Poolia, med 
sin akademikerprofil, passar det bra att lägga till ytterligare en 
högutbildad grupp. De vågar även tro att skolorna kommer att få mer 
prioritet i framtiden vilket i sin tur kommer att leda till ett ökat behov av 
kompetens. Proffice och Poolia skulle inte ge sig in på att hyra ut lärare 
om deras enda kundunderlag var de resurspressade kommunala skolorna. 
Dessa är viktiga som målgrupp men behovet av kunder är större än så på 
grund av bemanningsbranschens volymproblem, utan stordriftsfördelar 
går det inte att nå lönsamhet. Enligt Proffice gäller det att ha mycket folk 

                                           
231 Ekelund 2000 
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ute hela tiden och i uthyrningen av lärare skulle långa tider av inaktivitet 
skulle komma på köpet i och med att grundskolorna är cykliska. Det som 
har förändrat situationen är det nyväckta intresset för friskolor och 
alternativa skolverksamheter samt det faktum att företagen i större grad 
köper hela utbildningar. Proffice säger att bemanningsbranschen är en 
lågmarginalbransch och att det är ”livsviktigt” att man når marginalen 
eftersom de måste ha råd att återinvestera i verksamheten genom till 
exempel kompetensutveckling av personalen. Nu ser de dock att de kan 
nå de nödvändiga volymerna.235  

Också inom näringslivet finns det ett ökat intresse för utbildningar och 
kurser, något som enligt Poolia ligger helt  linje med att vi lever i ett 
kunskaps- och informationssamhälle. Det spelar ingen roll hur mycket 
kunskap man bär med sig om man inte kan förmedla kunskaperna. 
Poolia kan även tänka sig att utbildningskonsulter är en möjlig målgrupp.  

Jag kan tänka mig att vi har en blandsituation; att vi 
både levererar till dem och konkurrerar med dem. 
(Poolia)236 

Båda parterna ser mycket ljust på marknaden och det är fullt tänkbart att 
man kommer att kunna dra paralleller med vårdsektorn där 
läraruthyrarna följer vårdbolagens exempel och lägger anbud på hela 
förskolor och skolor. Att rekrytera lärare har inte varit något som helst 
problem säger de två företagen, istället har de mötts av ett enormt stort 
intresse. De säger att det inte är främst lönen som lockar lärarna att gå 
över till dem. Dels är det möjligheten att kunna variera arbetsplatser, dels 
möjligheterna till utveckling och även att kunna bestämma mer över sitt 
jobb.237 

Adecco startar under året verksamhet inom den sociala sektorn. Det 
handlar då om uthyrning av personalkonsulenter samt socialsekreterare 
till kommuner och myndigheter. 238 Lager och industri samt IT tillhör 
också de växandes skara, vilket har medfört att branschens 
kvinnodominans har avtagit. De nya snabbväxande områdena har långt 
kvar innan de slår i taket.239 

                                           
235 Affärsvärlden 32:2000d 
236 ibid. 
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238 Sundling 2001c 
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Det finns en stor potential på industri- och lagersidan. 
Internationellt består bemanningsbranschen till mer 
än 40 procent av uppdrag i industrin. (Proffice) 240 

Manpower är med sina 2000 rekryteringsuppdrag per år Sveriges största 
rekryterare.241 Intresset för området har ökat stadigt det senaste året även 
om rekrytering är en marginalverksamhet i skuggan av den mer lukrativa 
bemanningsverksamheten. Proffice såväl som Poolia har gjort större 
satsningar. Framför allt gäller satsningarna det rekryteringssegment som 
brukar kallas urval, det vill säga stora databaser där kandidaterna vaskas 
fram. Eftersom dessa databaser redan existerar blir rekryteringen väldigt 
kostnadseffektiv och ger bättre volymer än den kostnadskrävande 
bemanningsverksamheten. Näringslivets toppskikt börjar vid sidan av 
detta att intressera bemanningsföretagen. Pengarna är inte det främsta 
som lockar utan det är snarare möjligheten att muta in rollen som 
totalleverantör till kunden oavsett om de behöver en receptionist eller 
vd. Det handlar om profilering och tjänsteutveckling, att de vill kunna 
leverera allt kunden behöver. Endast Adecco-ägda Olsten har dock 
beslutat sig för att göra en stor satsning på så kallad executive search.242 

Det nya dotterbolaget Olsten Executive Search räknar med att de om 
fyra år skall ha 50 rekryteringskonsulter fördelade på Stockholm, Oslo, 
Köpenhamn och Helsingfors, vilket skulle göra dem till ett av de största 
rekryteringsföretagen i Norden. Till skillnad från de etablerade 
chefsrekryterarna  tror inte Olsten att de skulle ha problem att klara den 
etiska regeln att aldrig rekrytera från en uppdragsgivare. De har inte alla 
företag som uppdragsgivare vilket lämnar kvar många som man kan 
rekrytera från. De är inte heller rädda att kandidater till höga chefsposter 
skall dra sig för att anlita Olsten. 243 

Nej, jag tror att vi uppfattas som ett professionellt 
tillväxtföretag. Jag kommer dessutom att rekrytera 
etablerade konsulter, och de har ju redan sina egna 
nätverk där de är välkända. Satsningen skall stärka 
Olstens koncept, inte begränsa oss. Framöver tror jag 
att det blir en stor styrka att kunna erbjuda ett 
heltäckande koncept. Om våra kunder behöver hjälp 
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även med lägre rekryteringar kan vi använda Olstens 
övriga resurser. Vi har en fördel i att vi är först av 
bemanningsföretagen med chefsrekrytering, men 
också genom att vi slipper börja från noll. Vi behöver 
till exempel inte göra all marknadsföring och 
försäljning själva…244  

Ett annat nytt projekt för Olsten ägde rum under hösten 2000 då Olsten 
runt 180 långtidsarbetslösa invandrare från fyra problemområden i 
Södertälje. I vår kommer 100 av dem att delta i ett projekt som syftar till 
fasta jobb. Målet är att minst 50 av de 100 skall få jobb i minst sex 
månader och på minst halvtid och de skall inte anställas i Olsten, gå 
starta eget-kurser eller hamna i arbetsmarknadsåtgärder. Det är ännu 
svårt att veta omfattningen av det hela. Företaget säljer kunskap och 
kompetens, de presenterar aldrig ett namn utan istället en kompetens 
som motsvarar en kravspecifikation från företaget. Initiativet kommer 
ytterst från näringsdepartementet som på det här sättet vill pröva om 
arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen kan samverka. I och med 
att Olsten arbetar så intimt med arbetsförmedlingen är projektet också 
det enda i sitt slag och det är precis den sortens samarbete som 
branschen eftersträvar.245 

Ytterligare en breddning av verksamhetsområden står call centers för. 
Expansionsbesluten är redan tagna och bolaget skall etablera call centers 
i Norden och övriga Europa. Traditionellt har detta varit ett mindre 
kvalificerat område men utvecklingen går mot mycket avancerade 
tjänster. Det kan till exempel vara läkare eller IT-experter som sitter och 
svarar. Det handlar också om kundvård, säger Proffice och jämför med 
alla internet- och e-handelsföretag som måste kunna ge fullservice 
online. De har öppnat ett web call-center i Köpenhamn och startar snart 
i Sverige också. 246 

4.2.6. År 2001 

En nedgång i konjunkturen märks och detta drabbar bemanningsbranschen i första 
hand genom att sådana uppdrag som gått ut på att kapa topparna i företagen när det 
har varit för mycket att göra försvinner. 247  

                                           
244 Affärsvärlden 32:2000c 
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I november beslutas att en garantilön på 100 procent skall införas för de medarbetare 
som varit anställda i företaget i mer än 18 månader. Branschorganisationen SPUR 
menar att detta är den första omställningen på väg mot heltidslöner för alla 
anställda.248 

4.2.6.1. Mål 

… vi skulle kunna ha omsatt mellan 300-500 miljoner 
kronor mer i fjol om det hade funnits tillräckligt med 
personal att anställa. (Manpower)249 

Manpower tycker att de hade kunnat anställa många fler om det bara 
hade funnits folk förra året250 medan Proffice medger att det är inte råder 
någon tvekan om att det är avmattning och att de själva blir påverkade av 
denna. Tidigare har de varit bortskämda med tillväxttal på 60 procent 
och de vågar inte göra någon bedömning av vad tillväxten för helåret 
blir. Första kvartalet inleddes visserligen med en 35-procentig ökning 
men osäkerheten om den fortsatta utvecklingen kvarstår.251 

Rekryteringsuppdragen har även de minskat till följd av det försämrade 
konjunkturläget samtidigt som det är här de bästa marginalerna finns. 
Verksamhetsområdet står enligt Proffice för 10 procent av volymen men 
för 20 procent av vinsten. Proffice försöker balansera nedgången på 
rekryterings- och uthyrningsfronten med uppdrag inom outsourcing och 
i det nystartade affärsområdet karriär och utveckling. Verksamheterna 
har potential att utvecklas när uppdragsgivarna drar åt svångremmen. 
Uppdragen är numer längre och flera sträcker sig över 12 månader eller 
mer, vilket fungerar som ytterligare en stabiliserande faktor, säger 
Proffice.252 

Outsourcing är en verksamhet som jag tror kommer 
att öka nu. Den typen av uppdrag är snarare lättare att 
sälja in i tider av avmattning (Proffice) 253 
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Proffice börsintroducerades förra året med motiveringen att de ville få 
tillgång till riskkapital. De säger att om man vill växa inom Sverige, 
såsom Manpower har gjort, så kan man göra det organiskt utan att 
behöva riskkapital. Proffice skall dock växa även utomlands och då 
tycker de att det går för långsamt att expandera organiskt.254 Även Poolia 
har expanderat utomlands, sedan en tid har de kontor i Helsingfors och 
Köpenhamn och sedan april även i Oslo. De har dessutom etablerat sig 
på den tyska marknaden genom att köpa upp ett mindre tyskt 
bemanningsföretag. 255 Under året kommer också Adecco att köpa in sig 
på den svenska marknaden. I ett försök att ytterligare öka sin geografiska 
närhet till kunden köper de upp Olsten Corporation i Sverige.256 

4.2.6.2. Verksamhetsutveckling 

Proffice har vinnlagt sig om att bredda antalet yrkeskategorier, vilket är 
ett sätt att sprida riskerna. Från början handlade det huvudsakligen om 
att hyra ut generalister, framför allt kontorspersonal. Numer hyr 
företaget ut generalister såväl som specialister i drygt 20 olika 
yrkesgrupper, alltifrån laboratorieassistenter till tandsköterskor.257 Även 
Poolia har breddat sin verksamhet till stor del genom nya specialtjänster. 
Bland annat har bolaget börjat hyra ut produktionspersonal och 
laboratorieingenjörer till läkemedelsindustrin. Vad gäller specialister är 
problemet fortfarande arbetskraftsbrist. Det har enligt Poolia varken 
blivit bättre eller sämre sedan i höstas.258 

Entreprenaderna står fortfarande för den minsta delen av kakan, sex 
procent av omsättningen för Proffice. 

Outsourcing är en verksamhet som jag tror kommer 
att öka nu. Den typen av uppdrag är snarare lättare att 
sälja in i tider av avmattning. 259 

Om Proffice kan erbjuda outsourcing till en lägre kostnad än vad 
företagen själva klarar är möjligheterna goda. Enligt Proffice lönar det sig 
dock att lägga ut stödfunktioner på entreprenad. De nämner det senaste 
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större uppdraget, som innebär att proffice skall sköta 
sjukvårdsupplysningen i Skåne. Bolaget har även fått i uppdrag att sköta 
Volvos löneadministration. Intresset för entreprenader menar de ökar i 
takt med att företagen fokuserar på kärnverksamheten och 
aktieägarvärdet.260 

Uthyrningen inom den sociala sektorn som startades upp förra året 
handlar förutom personalkonsulenter också om uthyrning av 
socialsekreterare till kommuner och myndigheter. Än så länge finns bara 
tio konsulter men Olsten tror att antalet kommer att öka snabbt. De 
säger att det finns en stor efterfrågan, många är trötta på sina 
arbetsgivare och det handlar inte enbart om att det är missnöjda med 
lönen. På det här sättet kan de arbeta med klienterna och behöver inte 
bry sig om omorganisationer och avdelningsmöten. Vem som betalar 
lönen menar de är ointressant, huvudsaken är att man kan ge en god 
service. Olsten har här som policy att man inte skall bli uthyrd till sin 
gamla arbetsplats, detta skapar inte några bra processer.261 

I bemanningsbranschen planerar man för nya situationer som kan 
uppstå, även om ”marknaden” inom den sociala sektorn ännu inte är 
riktigt mogen för entreprenader. Till exempel så skulle de enligt Olsten 
kunna ta hand om försörjningsstöd och se till att det alltid finns full 
bemanning på ett område. Gränserna för myndighetsövning är emellertid 
inte riktigt klara. Vissa delar skulle dock gå att driva på entreprenad 
direkt, som skuldsanering och adoptionsutredningar.262 På senare tid har 
det också förekommit att företagen anlitats för rent 
arbetsmarknadspolitiska insatser som till exempel när IT-bolaget 
Framfab anlitar Poolia för att ta fram nya jobb till de 340 personer som 
sägs upp från konsultbolaget.263 

Den geografiskt gränsöverskridande verksamheten ökar och under våren 
2000 satsade Manpower, Nordens största bemanningsföretag, på att 
förbättra samarbetet mellan de egna bolagen i de nordiska länderna i ett 
försök att möta trenden. Syftet var att kunna ge kunderna bättre service 
på nordisk basis. Organisationen skulle utvecklas så att blandade team 
började arbeta med konkreta projekt. Samarbetet gjorde kunderna till 
nordiska kunder och förbättrade därmed servicen för de som ville ha 

                                           
260 Stenshamn 2001a och 2001b 
261 Sundling 2001c 
262 ibid. 
263 Sundling 2001a 
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samarbete över landsgränserna. I samband med detta förbättrades även 
servicen för de kandidater som sökte arbete i ett annat nordiskt land.264 

                                           
264 www.manpower.se 
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5 
ANALYS AV EMPIRIN 

Genom att mer kortfattat presentera empirin under de nyckelord som vi tidigare hade 
funnit ämnar vi tydliggöra den utvecklingen som skett sedan avregleringen för att 
försöka utläsa eventuella mönster. Under varje nyckelord har vi vidare, för 
läsbarhetens skull, försökt att strukturera materialet ytterligare en gång under någon 
slags underkategorier till nyckelorden. 

Vi vill påpeka att när kursiv text dyker upp i löpande text så är det kursiva taget 
direkt ur empirin, det vill säga ur kapitel fyra.  

5.1. PERSONAL 

På sätt och vis bygger bemanningsföretagens hela affärsidé på människor 
i olika yrkesmässiga sammanhang eftersom företagen lever på att hyra ut 
personal till andra företag. Under åren har vi också sett hur personalen 
gång på gång återkommer i debatten och hur man talar om att dels knyta 
personalen till sig för att minska personalomsättningen, dels om hur man 
skall kunna kompetensutveckla sin personal. 

5.1.1. Personalomsättning 

Personalomsättningen har under den undersökta tidsperioden ständigt 
legat på runt 50 procent. Första gången vi ser det är 1994 och sedan 
följer det oss till nutid. Av företagen är det endast Manpower som inte 
ser den höga personalomsättningen som ett problem. År 1999 har det 
gått så långt att Proffice inte längre orkar vänta på en förbättring utan 
deklarerar att de aktivt försöker minska personalomsättningen. Deras 
förhoppningar ligger på att den skall bli lägre än en tredjedel av 
ursprungssiffran och inte att den skall försvinna, vilket verkar rimligt 
med tanke på att branschen av naturliga skäl drar till sig en del 
människor som ser det här som en möjlighet att finna ett fast jobb. Hur 
mycket de lyckas få ner personalomsättningen går ej att säga men att det 
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inte utfallit till deras fulla belåtenhet kan man förstå då de nästa år 
resignerat konstaterar att folk vill jobba flexibelt idag. De verkar ha fastslagit 
att det bästa de kan göra är att försöka, men att en viss omsättning i 
personal är att förvänta och därmed bör accepteras. 

Vi ger de tolkningar och omdömen som aktörerna gör om sin personal 
stor betydelse. Dess inverkan på hela affärskonceptet, till exempel 
utbildning, att få ned personalomsättningen med mera får mycket 
utrymme i media. Däremot har som vi redan nämnt, inte alla företag 
samma synsätt vad gäller den höga personalomsättningen. Tänkesätten 
skiljer sig. Vissa tolkar det som ett problem medan Manpower ser det 
som någonting positivt och ökar sin utbildning i tro och hopp om att 
erhålla ett bra rykte vad beträffar att rekrytera kompetent personal. En 
annan tolkning av detta är att man skall försöka binda personalen till sig 
hårdare och att det är ett dilemma att de blir alltför kompetenta. 

5.1.2. Kompetens 

Det största problemet med att förlora personal till kundföretagen tycks 
vara att man samtidigt förlorar kompetens och indirekt pengar eftersom 
det satsas mycket pengar på kompetensutveckling av personalen. Tidvis, 
till exempel 1994, har det också rått arbetskraftbrist vilket har gjort det 
svårt att ersätta de medarbetare man förlorat med ny kompetent 
personal. 

I och med att det är ett problem att förlora medarbetare och kompetens 
så har det också krävts innovativa lösningar på detta så att säga 
ouppklarade problem. Poolia har löst problemet genom att uppfinna 
hyrrekryteringen. Företaget verkar för övrigt vara det som är mest avogt 
inställt till att förlora sin personal till kundföretagen. Konceptet som 
godkändes av AMS redan i januari 1992, alltså redan innan avregleringen, 
går ut på att företaget först hyr personen i sex månader för att sedan 
rekrytera densamme. Det blir en vinstsituation för båda parter då Poolia 
snarare säljer än förlorar sina medarbetare genom denna procedur 
samtidigt som kundföretaget så att säga får möjlighet att prova på 
personen innan anställningskontraktet skrivs på. Poolia tillmötestår ju 
även sin kund genom att rekrytera kompetent personal åt dem, vilket i 
dagsläget är en viktig aspekt då bemanningsföretagen allt mer går mot att 
kunna tillgodose kundens alla behov. 

Som vi redan nämnt existerar ett stort undantag vad gäller attityden till 
den höga personalomsättningen. Manpower menar att kundföretagen 
bekräftar genom att rekrytera personalen att Manpower är bra på det de 
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gör, det vill säga att kompetensutveckla och matcha rätt person med rätt 
uppdrag. Personalomsättningen hos oss är 50 procent, varav hälften går till vår 
företagskunder. Vi är medvetna om att det kan bli så och det betyder bara att vår 
personal är kompetent säger de och denna attityd har inte förändrats under 
den tidsperiod som vi undersökt.  

5.1.3. Personalens trivsel  

Både Proffice och Manpower talar högt om hur mycket de engagerar sig 
i sina anställda och hur viktigt det är att de känner sig som en del av 
företaget. Trots det tidigare uttalandet om att det kan ses som en 
komplimang att förlora medarbetare till kundföretaget så är Manpower 
alltså precis lika delaktiga i denna uppvaktningslek. 
Bemanningsföretagens anställda blir uppvaktade vid bemärkelsedagar, får 
presenter vid speciella och mindre speciella tillfällen, biobesök, 
utbildning, ständigt beröm med mera, med mera. Även om detta till 
största del ser ut som och är omtanke om personalen så kan vi inte i det 
här fallet bortse från det faktum att det också är ett tappert försök att 
försöka minska den alltför höga personalomsättningen. Eller som 
Manpower i denna situation uttrycker det, det viktiga är att alla känner 
tillhörighet med Teamwork, (…) när någon blir erbjuden ett jobb hos en kund och 
tackar ja är vi de första att gratulera. Vi vill nämligen att de skall komma tillbaka 
till oss om de väljer att sluta efter en tid. Vi misstänker att de flesta 
bemanningsföretag skulle instämma i det sista.   

Alla medel kan alltså tyckas tillåtna i denna kamp om att binda 
personalen till sig, alla utom att höja lönen. Proffice nämner 1998 när 
garantilönen har höjts till 75 procent, att det är en omöjlighet att lönen 
skulle kunna förhandlas upp ytterligare eftersom en 100 procentig 
garantilön skulle betyda att bemanningsföretagen förlorade sin 
flexibilitet. De hänvisar till utlandet där begreppet garantilön 
överhuvudtaget inte existerar, inte ens i de nordiska länderna. Situationen 
har dock förbättrats om man betänker att garantilönen fram till 1998 var 
50 procent. Detta år höjdes lönen på branschens initiativ, Poolia låg i 
täten och var just ett uttryck för omsorg om medarbetarna: ett 
anständighetskrav att ha samma nivå som om man har a-kassa eller sjukersättning. 
Manpower konstaterar i samband med detta att det är tydligt att den 
höjda lönen också gör dem attraktivare som arbetsgivare och som vi vet 
så stannar medarbetarna längre hos en attraktiv arbetsgivare. Slutligen 
har även det som Proffice ansåg vara en omöjlighet blivit verklighet. I år 
höjdes garantilönen till 100 procent för de medarbetare som varit 
anställda i mer än 18 månader. 
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Personalens trivsel omnämns som betydelsefull åren 1994-1998 men det 
är därmed inte sagt att det inte är viktigt övriga år. Det är skäligt att tro 
att personalens trivsel med tanke på att hela verksamheten på sätt och vis 
är uppbyggd på medarbetarna, alltid spelar en central roll även om det 
inte återkommer i media år efter år. 

5.1.4. Utbildning 

Utbildning ses i branschen som ett krav för att medarbetarna skall kunna 
hålla sig à jour med utvecklingen. Manpower säger 1994 att utbildning 
enligt dem är ett krav och inte en förmån. Hos Manpower sker denna 
utbildning dock på eget ansvar och på egen tid eftersom det ligger i den 
enskildes intresse att utbilda sig. Detta till trots satsade företaget mycket 
pengar, mer än fem miljoner kronor per år på vidareutbildning för att på 
detta sätt underlätta medarbetarnas kompetensutveckling. Proffice tog 
mer ansvar för personalens utbildning och hos dem fanns det därmed 
krav på att varje medarbetare skulle ha en personlig utvecklingsplan. De 
sade sig på detta sätt uppmuntra att personalen breddade sin utbildning. 

I och med denna betoning på att all personal bör utbilda sig så har 
bemanningsföretagen också som diskuterats tidigare, möjlighet att ge 
personer som annars kanske skulle haft det svårt på arbetsmarknaden en 
chans. Något som också ökar företagens chanser att hitta kompetens. 
Manpower säger apropå detta att det svåra inte är att hitta bra folk utan 
folk med kompetens och framför allt rätt kompetens. När denna 
kompetens inte går att finna är företagen alltså beredda att gå in med 
resurserna och utbilda personen, något som i förlängningen gagnar 
individen, företaget och samhället. Risken finns dock och det insåg 
bemanningsföretagen redan 1994, att man gör sin personal alltför 
kompetent och att de därmed blir alltför attraktiva och försvinner ut ur 
bemanningsföretaget och in i sitt kundföretag. 

Manpower anser att individen på ett år hos dem lär sig mer än på tre år 
hos ett annat företag. Enligt dem är det en naturlig följd av att man går 
runt på olika företag och lär sig exempelvis deras kulturer, dataprogram 
och så vidare. Detta till trots har de fortsatt att satsa drygt en procent av 
sin omsättning på utbildning, vilket 1998 blev 10-12 miljoner kronor. 
Om vi betänker det som i delkapitel 5.1.1 sagts om den höga 
personalomsättningen så är det inte särskilt egendomligt att utbildningen 
får kosta så mycket pengar. Utbildning är ett sätt att locka personalen att 
stanna i företaget och introduktionskurser, som även de är utbildning, 
finns till och är viktiga för att nyanställda snabbt skall kunna känna sig 
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som en del av företaget. I bemanningsbranschens fall skulle vi vilja påstå 
att det senare är ännu viktigare än i andra då det lätt skulle kunna uppstå 
förvirring om vilket företag som personen arbetar inom. 

Utbildning är alltså känsligt eftersom det å ena sidan är nödvändigt att 
medarbetarna är uppdaterade inom sitt område samt att de känner att de 
har möjligheter att utvecklas och också trivas inom företaget medan det å 
andra sidan kan leda till att personalen får ”bättre” erbjudanden. Kanske 
då främst möjligheten till en garanterad 100-procentig lön. 

1998 dristar sig Manpower till att säga att det inte längre finns någon 
okvalificerad personal. Detta skulle betyda att utbildningen blir ännu 
viktigare då inte ens de generalisttjänster, exempelvis personal till en 
telefonväxel, som erbjöds i branschens ungdom inte längre kan skötas 
utan utbildning. Synen på personalens vidareutbildning som någonting 
nödvändigt har vi sett återkommer under senare år även om vikten av 
utbildning inte på samma sätt har betonats under den sista delen av 
undersökningsperioden. Orsakerna till detta kan vara flera och en 
plausibel anledning är att medvetenheten om utbildningens vikt nu har 
blivit så utbredd att det inte längre finns någon fara i att inte ständigt 
nämna hur viktig den i själva verket anses vara. 

5.2. MÅL  

I den empiri som vi läst nämns vissa mål gång på gång. Dessa mål kan 
vara uttalade såväl som outtalade men gemensamt har de att vi uppfattat 
det som att företagen ser dem som viktiga. 

5.2.1. Tillväxt 

Att vara bland de största är viktigt och tar sig i uttryck över den 
undersökta tidsperioden då det ständigt refereras till företagens tillväxt. 
Branschen tycks präglas av en obotlig optimism och det har egentligen 
inte funnits några mörka moln på himlen förrän det gångna året 2001, då 
denna högtillväxtbransch insett att den befinner sig i en svacka. Fram till 
i år har tillväxten i snitt legat på 50%. För två år sedan sade sig Proffice 
ana att tillväxten skulle komma att avta samtidigt som det inte såg något 
tak för den fortsatta tillväxten. De hänvisade till övriga Europa där branschen 
expanderar med 8-12 procent per år och trodde att Sverige på fem års sikt, det 
vill säga år 2004, skulle vara i nivå med detta. Året dessförinnan ansåg de 
i rak motsats till detta att tillväxten skulle komma att fortsätta på en 40-
50 procent, åtminstone de närmaste fyra, fem åren. Om fallet är det tidigare 
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skulle det alltså betyda att branschen är på väg in i en mognadsfas i 
vilken tillväxten avmattas samt stabiliseras, snarare än att de skulle ligga i 
en konjunktursvacka, vilket är intressant att betänka med tanke på IT-
branschens nedgång. Poolia uttryckte 1999 en rädsla för att dras med i det 
allmänna fallet när marknaden tröttnade på internetkonsulterna vilket som 
bekant också inträffade. De betonade därför vikten av att visa att de 
kommer att fortsätta att vara lönsamma och inte bara koncentrera sig på att 
växa ofantligt fort. Om branschen gått in i en mognadsfas kan vara svårt 
att avgöra. Möjligheten finns att tillväxtproblematiken enbart är 
konjunkturrelaterad. 

Under 2001 skedde alltså en tydlig avmattning av tillväxten. 
Konjunkturberoendet i branschen har dock minskat, vilket nämns både 
år 2000 och 2001, genom att riskerna spridits i och med utökade 
verksamhetsområden samt den ökade geografiska utbredning som under 
de senaste åren ägt rum. Företagen verkar alltså ha återhämtat sig relativt 
snabbt genom att delvis anpassa sitt utbud till de tjänster företagen kan 
tänkas behöva även i en lågkonjunktur. Exempel på ett sådant är 
outsourcing eller entreprenad och karriärutveckling.  

5.2.2. Storlek 

En anledning till att tillväxten är viktig är att företagen i början av 1990-
talet börjar lägga stor vikt vid att vara störst. Störst blir man genom att 
växa. Under 1994 verkade det enda som kunde stoppa de svenska 
bemanningsföretagen vara brist på arbetskraft. Detta ledde till att de 
större blev ännu större och fyra år senare uttalar sig Poolia om 
framtidens bemanningsmarknad som oligopolmarknad. Proffice är inte 
fullt så drastiska utan tror att det kan komma att finnas några få, små 
aktörer som håller sig kvar genom att nischa verksamheten. 

Det främsta skälet till att bli större är att det ger företagen ökade 
möjligheter att utöka tjänsteutbudet, vilket är viktigt när man vill kunna 
tillmötesgå kundens alla behov. Genom att kunna göra det ser 
bemanningsföretagen en möjlighet att knyta kunden till sig och på detta 
vis komma in i allt fler skeden av våra kunders liv, som Proffice säger. 

Ytterligare ett skäl för storlekssträvandet är att branschen är uppbyggd 
på ganska låga marginaler, år 2000 låg dessa på cirka sex procent. Små 
marginaler kräver stor volym för att de skall bli lönsamma men även små 
procent växer ju till sig med volym. Företagen kan i och med det sista tänkas 
satsa även på en yrkesgrupp som har små marginaler, som i fallet med 
vården där Proffice och Poolia gick in år 2000. 
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Manpower betonar också vikten vid att vara stor och i likhet med de 
andras uttalanden 1994 börjar Manpower från och med 1998 att tala om 
hur mycket mer de skulle ha kunnat växa om det bara hade funnits 
kompetent personal att anställa. År 2000 räknar de med att vara Sveriges 
största tjänsteföretag, vilket också skrivs in i deras affärsidé. 

Vi anser det vara möjligt att säga att denna värdering bokstavligen har 
lett till handling eftersom de fyra företagen som vi har koncentrerat oss 
på idag står för cirka 80% av branschens totala omsättning. 

5.2.3. Med utlandet som förebild 

Vi har sett att företagen i sina uttalanden ofta refererar till utlandet för att 
understödja bedömningar om vad som är rimligt och inte. Dessa 
uttalanden görs över hela den studerade tidsperioden och handlar främst 
om USA men också om länder i Europa. 

1994 jämför Manpower siffrorna rörande antalet anställda i branschen 
med USA och tror inte att det är en överskattning att branschen fram till 
sekelskiftet skulle ha kommit att nå dithän. Vi kan samma år se att det i USA 
finns en bredare täckning av olika yrkeskategorier. I Sverige vet vi att 
utvecklingen strävade åt samma håll. Detta är en punkt som kommer att 
diskuteras närmare lite längre fram i rapporten men det kan vara värt att 
notera att Poolia samma år gör en strategiförändring om att uppta fler 
yrkeskategorier i sitt utbud. En ändring som gör att de väl följer 
utvecklingen i USA. 

Fyra år senare, 1998, jämförs tillväxten med den tillväxt som finns i 
Europa och man drar därigenom slutsatser om hur den svenska 
bemanningsbranschens framtiden kan komma att se ut rent 
tillväxtmässigt. Anledningen till att sådana paralleller kan dras är att 
utvecklingen i Europa i stora drag har följt den i USA. Det är därigenom 
troligt att det går att dra paralleller även till Sverige även om 
konkurrenssituationen i de olika länderna inte är densamma. Det är svårt 
att avgöra om företagen har den amerikanska bemanningsbranschen som 
förebild men den används utan tvekan som referenspunkt. 

5.3. VERKSAMHETSUTVECKLING 

Tidigare talade vi om att bemanningsföretagens affärsidé bygger på att de 
kan hyra ut sin personal till olika kundföretag. Det personalbehov som 
kundföretagen har styr alltså bemanningsföretagens utbud, eller är det 
tvärtom, att utbudet styr kundföretagens behov? Oavsett vilket, så har vi 
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under tidsperioden sett hur tjänsteutbudet utökats för att bättre kunna 
knyta kundföretagen till sig. 

5.3.1. Mångfald 

I branschens begynnelse skickade bemanningsföretagen eller 
skrivarbyråerna som de då hette, ut sin personal när det fattades folk till 
exempel i receptionen och på övriga kontorsfunktioner. I och med 
avregleringen började denna uthyrningsverksamhet sakta men säkert att 
utvidgas även om det fortfarande verkar ha varit viktigt att vara 
fokuserad. Poolia som ursprungligen fungerade som en ekonompool, 
startade till exempel upp en teknikerpool vid sidan om den första poolen. 
År 1996 utarbetade företaget emellertid en ny strategi, att bli en ledande 
aktör inom branschen genom att tillhandahålla ett komplett sortiment av 
tjänster av högsta kvalitet. Framöver blir det också tydligt att det är på 
det viset som de stora aktörerna ser på det hela. Tanken är att man skall 
kunna erbjuda kunden allt och därefter har utvecklingen skett. 

Det finns en stark tro på entreprenadverksamhet och samtidigt växer 
rekryteringsområdet. Området som runt 1994-1995 inte ansågs vara 
tillräckligt lönsamt har helt plötsligt 1997 blivit en lukrativ del av 
verksamheten i och med att de CV-databaser som byggts upp över 
Internet kan användas även för rekryteringsverksamheten. Ett smart sätt 
att slå två flugor i en smäll i och med att företagen behöver sin CV-
databas också när de matchar sina medarbetare med uppdrag. Även 
samarbete eller så kallad entreprenadverksamhet börjar under perioden 
eller närmare bestämt omkring 1997, att bli allt mer förekommande och 
kundavtalen blir längre. 

Utvecklingen av branschens verksamhetsområden sker genom tät 
kundkontakt. Företagen känner av vad deras kundföretag önskar och 
behöver och försöker sedan att bistå dem med kundanpassade lösningar. 
Manpower har personal vars uppgift är att lära sig om kunden och ta 
reda på eventuella behov, förhoppningsvis innan kunden själv har 
förstått att behovet existerar. Detta är vad branschen ofta har handlat 
om, att skapa behov. Två exempel på det är vårdsektorn och även 
lärarsektorn som 1998 inte ansågs ha så stora möjligheter men som nu 
stadigt växer. 

Företagen visar detta år en allmän tilltro till den offentliga sektorn inom 
vilken de tror sig kunna utveckla sitt utbud och på det sättet göra till en 
viktig marknad. Det är dock inte alla som hyser enorm tilltro till 
vårdsektorn eftersom marginalerna där är för låga. Det är intressant 
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eftersom det under år 2000 visade sig att både denna och lärarsektorn 
skulle växa till sig. Kanske var det bara svenska folket som behövde 
vänja sig vid tanken på inhyrda läkare och magistrar. 

År 1999 är tanken att det är viktigt att vara stor för att kunna tillgodose 
sina kundföretags alla behov. Detta är samma tanke som vi tidigare har 
talat om under rubrik 5.2.2. Fokus ligger alltså på att bredda 
verksamheten. Man lägger specialisttjänster till generalister och ser 
potential för många nya marknader som till exempel socialassistenter och 
präster. Det finns en outforskad uthyrningsvärld därute som bara väntar 
på att bli upptäckt. Alla yrken går att hyra ut verkar 
bemanningsbranschen resonera. 

Ovanstående betyder att man fortfarande skall vara totalleverantör. Ett 
år senare, 2001, är verksamheten ännu bredare och ytterligare 
specialisttjänster fortsätter att läggas till. Uppdragen blir också längre, 
numera är det mer regel än undantag att de är över 12 månader. Att vara 
störst handlar om att ha sortiment och geografisk spridning. 

Verksamheten har också hunnit bli mer gränsöverskridande även om 
företagen fortfarande anser att tjänsteproduktion egentligen är lokal. Den 
gränsöverskridande expansionen är även den en hjälp i att möta kundens 
behov. Om kunderna blir allt mer gränsöverskridande i sitt arbete är det 
viktigt att kunna möta dem på samma plan vilket betyder att man bör 
finnas där kunden finns. Närheten till kunden är den viktiga aspekten i 
denna expansion. De svenska bolagen har redan tidigare expanderat i 
Norden. Proffice expanderade 1999 i Norden och Poolia bestämde sig 
för att expandera till den finska, danska och tyska marknaden. 

5.3.2. Samarbete  

Övertygelsen och tron på att samarbete är ett viktigt medel för att öka 
sina möjligheter att konkurrera och överleva i branschen visar sig tydligt i 
tider då företagen befinner sig i faser som innebär ökad konkurrens, som 
till exempel under 1992 och 1993 då den allmänna debatten präglades av 
avregleringen. I detta fallet handlade om att samarbeta med 
konkurrerande företag för att branschen skulle överleva. I andra fall så 
handlar det om att samarbeta med ett kundföretag eller kanske en 
leverantör. 

Tillsammans kämpade bemanningsföretagen för att branschen skulle 
legaliseras. På ett sätt skulle man kunna säga att detta samarbete varit det 
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viktigaste då det låg till grund för avregleringen av branschen och kan 
sägas ha återfött densamma. 

Ett nytt område som nära år 2000 öppnar sig är ett samarbete med 
kunden angående övertalighet. Detta betyder att bemanningsföretaget 
går in och hjälper personalen som blivit övertalig att finna ny 
sysselsättning. Ett bra exempel på detta är samarbetet mellan Ericsson 
och Proffice när Ericsson lade ner sin Norrköpingsfabrik. Även ett 
samarbete med staten har under tidsepoken vuxit fram, något som 
branschen säkerligen eftersträvat i och med att de under tidigare år ansett 
sig vara motarbetade av staten. Inte ens efter avregleringen har relationen 
med staten varit smärtfri. För varje nytt område har svallvågorna gått höga (…) 
Så vi har samarbetat om att träffa politiker och andra makthavare. Vi lobbade 
tillsammans och var som en enda familj med staten som gemensam fiende. 

I branschen verkar finnas en mycket positiv syn på samarbete och vi 
skulle vilja påstå att det är det ovan nämnda samarbetet, det första och 
lyckade, som influerat denna positiva syn. Under åren som följde direkt 
på avregleringen så har samarbetet utvecklats från att beröra enbart 
andra företag till att också innefatta staten. 

År 1998 nämns nämligen samarbete i form av entreprenad, vilket 
möjliggör ett samarbete genom långsiktiga partnerskap, något som företagen 
tror kan bli stort. Manpower nämner även hur de ständigt är ute hos 
kunderna för att känna av företagskulturen och prata med folk. På detta sätt är 
det möjligt för dem att på ett tidigt stadium känna av branschen och de 
förändringar som den kan komma att genomgå, vilket redan har 
diskuterats ovan. Även detta kan på sätt och vis räknas som samarbete 
även om det ej är ett uttalat sådant eftersom Manpower tillsammans med 
eller tack vare kundföretaget utformar framtida möjliga 
bemanningslösningar. 

Om vi återgår till vår förmodade tidslinje så är det just närheten till 
kunden som härnäst, 1999, benämns som mycket viktigt. Nu växer även 
ett nytt slags samarbete fram som bygger på att hjälpa företag att 
omplacera sin övertaliga personal. Proffice kontrakterades det här året på 
uppdrag av Ericsson för att hjälpa de övertaliga vid nedläggningen av 
Ericssons Norrköpingsfabrik. Det var det första samarbetet av det här 
slaget som sedan kom att utvecklades vidare. Under följande år öppnade 
sig nya möjligheter då Olsten fick i uppdrag av staten att under hösten år 
2000 hitta sysselsättning åt 180 långtidsarbetslösa. 
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Samarbetet med staten har under hösten 2001 fortsatt och som det ser ut 
nu kommer det också att fortsätta att vidareutvecklas i framtiden. 
Eftersom staten under så lång tid nekade bemanningsbranschen dess 
existensrätt skulle man kunna säga att samarbetet dem emellan visar att 
branschen slutligen blivit accepterad 

Förutom detta så är det värt att påpeka, även om vi redan har diskuterat 
det ovan, att det är nu som exempelvis Manpower förbättrar samarbetet 
över gränserna för att kunna erbjuda gränsöverskridande 
bemanningslösningar för de kunder som önskar det. 

5.3.3. Uppköp 

Redan 1989 när Christer Hägglund köpte Proffice fanns det utländska 
företag som intresserade sig för den svenska bemanningsbranschen, trots 
dess avsaknad av legitimitet. Bland annat lade schweiziska Aida 
(nuvarande Adecco) bud på företaget. Branschen var sedan länge 
accepterad utomlands och det var rätt uppenbart vart utvecklingen var på väg 
(…) Sverige kunde inte gå på tvärs mot resten av världen. Alla i branschen insåg det. 

Detta ledde troligtvis till en tro på att även den svenska marknaden snart 
skulle komma att avregleras. Aida gav dock inte upp utan återkom sedan 
1994 för att på nytt söka en samarbetspartner genom annonser i 
dagstidningarna. Ingenting hände dock på den fronten förrän år 2001 då 
Adecco köpte upp Olsten Personalkraft. Första steget mot en 
globaliserad tjänsteproduktion hade tagits redan 1996 då amerikanska 
Manpower tog sig in på marknaden genom att köpa upp Teamwork. 

Några år efter det att Teamwork blivit Manpower blir hotet från 
utländska konkurrenter mer påtagligt. Poolia säger 1998 att det är någon 
som visar intresse för att köpa upp företaget var och varannan vecka 
men att de inte är intresserade. Varken Poolia eller Proffice ser dessa 
utländska företag som uppenbarligen vill in på marknaden, som något 
direkt hot. Vad de skulle kunna göra är att starta ett priskrig men i stort 
så tror dessa företag att tjänsteproduktion är lokal till sin natur och att de 
därmed kommer att kunna klara sig väl i konkurrensen. Proffice håller 
själva på att expandera i Norden och året därefter, 2000, började Poolia 
att leta prospekt för att kunna expandera i Danmark, Finland och 
Tyskland, vilket skulle kunna ses som ett tecken på att det 
gränsöverskridande samarbete som vi talade om i föregående delkapitel 
verkligen efterfrågas av kunderna. 
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6 
TEORETISK ANALYS 

Här följer en diskussion presenterad med hjälp av analysen för att knyta ihop och 
lyfta upp resonemanget en nivå genom en mer teoretisk och vetenskapligt förankrad 
reflektion. Det huvudsakliga budskapet som består i att med förfinade begrepp 
karaktärisera bemanningsbranschen ur ett kognitivt perspektiv, framförs efter 
tankarna om drivkrafter bakom framväxten av bemanningsbranschens kognitiva 
struktur. 

6.1. BRANSCHVISDOMENS EXISTENS 

Den första grundläggande frågan som skall besvaras är den som rör 
branschvisdomens varande, om den överhuvudtaget existerar i 
bemanningsbranschen. 

6.1.1. Gemensamma knutpunkter 

Genom den empiriska analysen har vi sett hur vissa kärnämnen eller så 
kallade nyckelord återkommer från år till år. Dessa begrepp innehåller en 
hel del undergrupper som visar på olika men till begreppen relaterade 
aspekter som har präglat branschen under den tidsperioden som vi har 
undersökt den. Hur företagen har bedömt dessa aspekter beror på hur de 
har tolkat dem. Tolkningarna har sedan lett till identifikationen av 
handlingsalternativ som företagen ibland är slående överens om och 
ibland inte. 

Vad som är intressent här är att det går att uttyda tydliga mönster i vad 
som tas upp till diskussion i den allmänna debatten. Med grund i detta 
finns det belägg för att dessa huvudämnen utgör basen för vad företagen 
anser vara väsentligt att koncentrera sina tankar på. Det som 
argumenteras är att gemensamma kärnvärderingar har uppstått som ett 
resultat av tankarna, som i sin tur är baserade på föreställningar och 



 
ETT KOGNITIVT BRANSCHPERSPEKTIV 

 

 

82 

övertygelser om vad man tror är viktigt, vad som kommer att hända och 
på vilket sätt detta bör ske. 

I bemanningsbranschens fall har vi identifierat tre kärnvärderingar – 
personal, mål och verksamhetsutveckling. Inom varje kärnvärdering 
återfinns de undergrupper eller kärnaspekter som analyserades i förra 
kapitlet. Dessa kärnaspekter representerar olika perspektiv på respektive 
kärnvärdering. Kärnvärderingar handlar om övertygelser, en övergripande tilltro 
för vad som är väsentligt för att vara en bestående medlem i branschen 
och en konkurrenskraftig aktör på marknaden. Kärnvärderingarna samlar 
de konvergerande tänkesätten och formar branschkonceptet, från vilket vi 
kan se att företagen mer eller mindre medvetet utgår i sin framställning 
av framtidsvisioner och affärsidéer. Medvetenheten innebär här avsikten med 
att använda sig av de befintliga branschtänkesätten, alltså att imitera 
andra aktörer i sin utformning av affärsidé och framtidsversion. Vi kan 
inte avgöra om företag imiterar varandra men företagens framtidsvision 
och affärsidéer är ofta väldigt lika företagen emellan. Därmed kan vi med 
motivering hävda att tänkesätten till stor del konvergerar. 

6.2. FRAMVÄXT AV DEN KOGNITIVA STRUKTUREN 

Tre drivkrafter bakom bemanningsbranschens kognitiva strukturs framväxt har 
identifierats och bör först beskrivas för att förstå hur den processuella utvecklingen av 
denna struktur har skett med förhoppningen om att lägga en grund för användandet 
och behandlingen av den teoretiska begreppsapparaten. 

6.2.1. Drivkrafter 

I branschens begynnelse, eller bättre uttryckt under eran då branschen 
tog fart argumenterade bemanningsföretagen för hur utvecklingen skulle 
se ut med hjälp av andra länders branschutveckling och framgång som 
förebild. De svenska organisationerna skapade sig på så vis en 
föreställningsram som tillsammans med företagens gemensamma 
agerande mot politiska förändringar styrde lösningarna och definitionen 
av alternativen på de affärsmöjligheter som uppstod. Samarbetet eller de 
gemensamma försöken att uppnå den avreglering som skedde i början på 
1990-talet kan påstås vara den första betydelsefulla akten som till följd av 
företagens interagerande skapade grunden för en gemensam kognitiv 
struktur. De fick erfara samma utveckling och har en gemensam viktig 
historisk tidpunkt att referera till. Starbuck menar att en gemensam 
bakgrund och interagerande skapar större förutsättningar till en 
gemensam kognitiv struktur. Den tredje drivkraften som kan sägas ligga 
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bakom framväxten av gemensamma värderingar och branschvisdomen 
eller den kognitiva strukturen är att företagen i förhållande till staten och 
samhället får en speciell ställning eftersom de med sin 
arbetsförmedlingsverksamhet, oavsett inriktning, kan framställa sig som 
goda samhällstjänstgörare och därigenom skapa mening och gott rykte 
om sig i själva. 

Med ovanstående resonemang som motivering är det tydligt att det redan 
från ”början” fanns underlag till att gemensamma mönster i tänkesätt 
och resonemang skulle utvecklas. Däremot är det svårt att tro att deras 
egna individuella bakgrunder som bemanningsföretag skulle haft stor 
inverkan på den kognitiva struktur som har bildats. Detta påstås med 
anledning till att branschen innan de politiska förändringarna saknade 
acceptans och bekräftelse. I en sådan situation är det svårt att skapa 
mening i det som händer i och runt företaget. 

6.2.2. Relationen mellan kärnvärdering och kärnaspekt 

Vi har sett att Manpower har ett annat synsätt och andra lösningar 
jämfört med övriga aktörer vad gäller kärnaspekten personalomsättning. 
De ser personalomsättningen som ett bevis på att kunderna uppskattar 
och är nöjda med tjänsterna snarare än ett allvarligt problem som måste 
ses över. Personalen är dock det övergripande diskussionsämnet och har 
genomsyrat debatten under hela det tidsperspektivet som vi har studerat, 
vilket förklarar varför vi ser det som en kärnvärdering. Resonemanget 
kan även förklaras utifrån Melanders begreppsapparat då detta kan ses 
som ett exempel på att institutionella beliefs styr identifieringen av 
problem men att utgången och lösningarna kan bli olika. 

Utbildning och kompetens liksom personalomsättning som nämns ovan 
är olika kärnaspekter, från vilka det går att urskilja en gemensam 
knutpunkt eller skapa ett samlingsnamn att uppkalla kärnvärderingen 
efter. Detta synsätt skiljer sig dock lite från Melanders265 teori om att 
institutionella beliefs alltid verkar vara grunden till identifieringen av 
situationsbundna beliefs och problem. Vi menar nämligen att det utifrån 
kärnaspekterna som debatteras i tidningar går att identifiera 
kärnvärderingen och inte tvärtom. 

Inom kärnvärderingen ”personal” finns det fem olika kärnaspekter, vilka 
företagen kan tolka på olika sätt. Rimligtvis kommer lösningen eller 
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handlingsalternativet bero på själva definitionen av kärnaspekten, med 
andra ord om den ses som ett hot eller en möjlighet som vi såg i 
Manpowers synsätt på personalomsättningsproblematiken kontra de 
andra aktörerna. Det stämmer relativt väl överens med Dutton & 
Jacksons266 påstående att företag tenderar att se förändringar som 
antingen hot eller möjlighet och att tolkningen kan vara av avgörande 
betydelse för verksamhetsplanen. I detta fall ser man dock att 
identifieringen inte orsakade någon skillnad i agerandet eftersom 
Manpower verkar vara lika angelägna om att uppmuntra sin personal till 
att stanna på företaget som de andra företagen, trots att de inte såg 
personalomsättningen som ett problem. 

6.2.3. Skillnad mot tidigare resultat inom kognitiv 
branschteori 

Tidigare författare267 sammanför visdom med kognition och strategisk 
förändring och vi i vår analys använder deras tankar som teoretisk 
utgångspunkt. Genom bemanningsbranschen som vi har studerat landar 
vi emellertid i ett område där övertygelsestrukturen inhägnar en slags 
kollektiv tilltro för vad som är bemanningsföretagens visionära uppgift 
och affärskoncept och har således inte så mycket att göra med strategiska 
handlingar. Inom detta inhägnade område kan vi urskilja vissa 
huvudleder som konkretiserar tankarna, affärsidéerna eller koncepten. 
Skillnaden mot tidigare studier är alltså att det inte handlar om att med 
hjälp av kärnvärderingarna försöka se förändringar i handlingsstrategier 
genom åren utan snarare vilka gemensamma tänkesätt som förankras i 
branschen över tiden och ligger till grund för vad man tror på, visioner 
och framtida affärsmöjligheter. Skillnaden består av att det i tidigare 
författares uttryckssätt finns en innebörd som främst baserar sig på 
lärdom och erfarenheter från historien som i samlad form skänker 
”konservativ” säkerhet och stabilitet samt grund för strategiska 
aktiviteter. I det här fallet är det essentiella framtidsvisionen och 
företagens idéer om affärsmöjligheter. De gemensamma tänkesätten som 
binder dem samman tjänar främst till att skänka övertygelse och trygghet 
om hur branschens fortlevnad skall te sig, formulerat i ett specifikt 
branschkoncept. Kärnvärderingarna ligger på ett plan ovanför 
handlingsalternativen och beskriver ATT man tror på något men inte 
exakt hur man strategiskt skall gå till väga för att nå dithän. De avslöjar 

                                           
266 1987 samt Fredrickson 1985; Dutton &  Jackson 1988 i Chattopadhyay, Glick & 
Huber 2001 
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alltså inga rekommendationer för strategiska handlingar, till skillnad från 
Spenders idé om branschrecept. Detta kan i sin tur ha att göra med att 
den branschspecifika visdomens egentliga varande inte är så djupt 
etablerat i denna relativt unga bransch. I förlängningen kan således 
Atkinsons idé om hur företag skapar sig kartor att använda sig av i olika 
situationer kännetecknade av viktiga händelser, ej vara färdigutvecklad i 
den aktuella branschen. Det finns säkerligen oberörda vägar att kartlägga 
och senare agera utifrån, vilket sker i lärandets process där dynamik och 
stabilitet är varandras motsättningar och som tillsammans möjliggör 
utvecklingen. Vidare kan hävdas att individer såväl som företag alltid i sin 
yttersta bemärkelse agerar direkt på världen i sig eftersom världen är den 
sociala verklighet i vilken de själva ingår. Detta skulle göra att de inte kan 
avskärma sig och handla indirekt från en egen separat utvecklad 
föreställningsram. De tankar som uppkommer och aktioner som tas 
härstammar från och ges som svar på de händelser som oförutsett 
inträffar i världen. Försöket att särskilja de olika sätten att agera på blir 
därmed paradoxalt och i praktiken en omöjlighet. 

En annan viktig skillnad är att vi med utgångspunkt i det 
problematiserande resonemanget i kapitel tre menar att det på 
branschnivå såsom på individuellt plan kan finnas flera strukturer eller 
branschkoncept som existerar parallellt. Även om branschen verkar vara 
relativt homogen utgörs den emellertid av separata organisationer vars 
medlemmar har sitt inflytande på sin organisations struktur, vilket 
innebär att det trots många likheter i värderingar måste finnas minst lika 
många olika uppfattningar. Dessutom strävar många företag rimligtvis 
generellt sett efter att särskilja sig från sina konkurrenter, vilket gör att de 
i längden måste få egna erfarenheter och kunskaper som de andra inte 
delar. Å andra sidan kan det inte desto mindre argumenteras för att 
företagens konvergerande kognitiva struktur växer i dialog och 
interagerande med omvärlden och att det på så sätt etableras en bransch 
med en gemensam föreställningsram bestående av tydliga mönster i 
värderingar och tänkesätt. I sådana fall är det precis denna gemensamma 
idé som formar och utgör branschen och inte tvärtom. Det vill säga att 
det inte handlar om en redan existerande bransch som kommer överens 
om vissa förhållningssätt, utan det är den processuella framväxten av 
idéer och föreställningar som skapar och på så sätt över tiden definierar 
den specifika branschen. Med detta resonemang blir branschen 
automatiskt klassificerad efter den enda förekommande gällande 
strukturen och visdomen. Enligt den betydelsen skulle i så fall företag 
som inte ansluter sig eller som inte är medaktörer till framväxten och 
utformningen av den kognitiva strukturen tillhöra en annan bransch med 
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ett annat recept, likt en skild scen och pjäs med andra roller. Därmed 
faller tankegången om att flera recept och visdomar skulle kunna existera 
parallellt i en och samma bransch. 

6.3. KOGNITIV BRANSCHFÖRÄNDRING 

Företagen diskuterar och framför tankegångar om nya 
verksamhetsområden och tjänster. Utifrån mångfalden av uttalanden och 
tankar har vi alltså kunnat skönja mönster i argumentationen som dels 
binder företagen samman och dels löper genom tiden och därmed 
stabiliserar och homogeniserar branschens kognitiva struktur. 

6.3.1. Förstärkning genom konvergerande synsätt och 
handling 

När det gäller handlingsalternativ anpassade till specifika händelser eller 
situationer, det som Melander268 kallar för situationsbundna beliefs har 
företagen visat att de ibland tolkar situationerna på olika sätt men även 
på den här nivån och inte bara på ett övergripande plan, är man 
remarkabelt överens i sitt argumenterande. Dessa konvergerande synsätt 
förstärker homogeniteten i branschen och därigenom branschkulturen, 
visdomen eller som vi föredrar att uttrycka det, den kognitiva 
branschstrukturen. Om detta stämmer kommer de kollektiva värderingarna 
och uppfattningarna om handlingsalternativ att utgöra en gemensam 
situationsbunden övertygelse som kommer lagras i branschminnet och 
inkorporeras i den kognitiva branschstrukturen och därifrån 
igenkommande till att tjänstgöra som kunskapsbas i framtida situationer. 

För att exemplifiera väljer vi det som diskuterades fram och tillbaka 
under åren 1998-2000 och gällde vården. Det handlade om att företagen 
först trodde på vårdsektorn som ny gren men tog sedan tillbaka det, på 
grund av bland annat för låga vinstmarginaler. Återigen ändrade de 
uppfattning till att hävda att låga marginaler kan uppvägas med stora 
volymer och det visade sig senare stämma bra med hur de agerade 
eftersom alla de fyra företagen nu erbjuder tjänster inom vård. Detta 
fenomen genomsyrar alltså branschen och kan ses som en utveckling och 
förstärkning av den befintliga gemensamma kognitiva branschstrukturen. 
Branschen har genomgått en lärprocess där företagen drar nytta av det 
kollektiva tänkandets ideologi, det vill säga systemet för uppfattningar 

                                           
268 Melander 1997 



  
TEORETISK ANALYS 

 

 

87 

och värderingar genom vilken företagen ser på den sociala verkligheten 
som de själva har skapat och ingår i. 

6.3.2. Utveckling genom förändring av kärnvärderingar 

Vid återkommande eller starka förändringar i omvärlden kan det hända 
att de befintliga kärnvärderingarna inte längre gör sig gällande. Om 
handlingar utanför kärnaspekternas normala område skulle behöva 
utföras, det vill säga om de låg utanför kärnvärderingens ramar skulle i så 
fall hela branschens koncept eller övertygelsestruktur försättas i rörelse då den 
gamla föreställningen eller övertygelsen inte längre kunde hjälpa företaget 
i utformningen av idéer för framtiden - framtidsvisionen. 

Det är för tidigt att avgöra huruvida förändringar kommer att ske i 
kärnvärderingarna i bemanningsbranschen. Det går inte att döma hur 
pass djup och beständig visdomen, det vill säga den samlade kunskapen, 
mognaden och lärdomen av erfarenheter är i bemanningsbranschen på 
grund av dess korta existensperiod. Branschen har på många sätt prövat 
olika vägar i form av verksamhetsgrenar och tjänsteutbud och på så vis 
förändrats men det finns fortfarande klara tecken på att 
kärnvärderingarna som formar branschkonceptet inte har förändrats 
radikalt. Exempelvis är fortfarande människor och personalen i centrum 
oavsett omvärldsförändring, såsom konjunkturläge, och oberoende på 
hur man ser det. Å andra sidan är det tänkbart att just en sådan 
kärnvärdering som har med personalen att göra måste vara ett centralt 
tema för den här typen av verksamhetsområde och att det endast är 
själva mönstret vi ser i argumentationen som kan komma att utvecklas 
och förändras. 

Vissa tendenser tyder dock på att storleksaspekten som ligger under 
målvärderingen kan komma att ändras då branschen går in i annan 
utvecklingsfas där mognad är ett huvudord. Argumentet för det är att det 
allt oftare talas om marginaler och lönsamhet vilket enligt empirin inte 
frekvent diskuterades under de första åren, då företagen mestadels 
fokuserade på tillväxtaspekten. Det kan däremot ifrågasättas om det 
överhuvudtaget kan räknas som en del av en kärnvärdering ifall den så 
okomplicerat kan ändras med branschlivscykelprocessen. En 
kärnvärdering är ett sådant grundläggande branschpräglat synsätt som 
skall kunna bestå trots förändringar. Försvarsargumentet blir i sådana fall 
att detta inte direkt handlar om att överkomma externa förändringar i 
omvärlden, utan snarare om en djup intern branschprocess, något som 
händer med själva systemet eller ”verkligheten” som ligger till grund för 
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att fenomenet branschkoncept överhuvudtaget skall kunna existera. 
Hittills emellertid, har vi som sagt inte kunnat urskilja tydliga och säkra 
förändringar i branschkoncepten. Skulle fallet så bli i framtiden, har de 
gemensamma värderingarna som utgjort branschkonceptet till viss del 
förändrats och därmed har en ny kognitiv branschstruktur 
återkonceptualiseras. 

Här ser vi hur den kognitiva branschutvecklingsprocessen har många 
liknelser till det individuella mentala förändringsstrukturen. Varje 
individs process utvecklas och formas efter interagerande med andra 
människor och kunskap baserad på erfarenheter från olika händelser. 
Processen bildar en bas från vilken individen kan relatera och skapa 
mening i det som sker i hennes sociala verklighet. När inte denna bas 
räcker till för att förklara det som händer och när strukturen är 
oförmögen att förse personen med potentiella lösningar för framtiden 
kommer de handlingar som företas och det påföljande resultatet att 
omdefiniera, utveckla och återskapa basen. Därmed har personen 
utvecklats i någon riktning. Vi kan dra paralleller och applicera det 
individuella kognitiva synsättet på det som sker i en bransch. Det 
bekräftar att vi genom kunskap och förståelse för hur individers mentala 
strukturer fungerar har haft en effektiv teoretisk utrustning som hjälp i 
försöket att förstå branschen ur ett kognitivt perspektiv. Gemensamma 
värderingar utvecklas över tiden i likhet med hur individuella kognitiva 
strukturer förändras. 
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7 
AVSLUTNING 

7.1. HUR OCH FÖR VEM HAR UPPSATSEN BETYDELSE? 

Genom att förstå och vara medveten om branschens övertygelsestruktur 
kan en aktör dels skapa mening i det som sker, dels, tack vare sin 
medvetenhet, se till att inte vara för hårt bunden till branschens 
värderingar och övertygelser. Anledningen till att inte vara för starkt 
sammanknuten till branschkonceptet är att kunna övervinna på ett 
explicit sätt, den delen av den mentala strukturen som med automatik 
eller implicit uppfattar vissa saker och på grund av aspektblindhet 
förbiser andra. Genom att undvika detta men ändå ha kännedom om vad 
företagen grundar sin tro och värderingar på i branschen, kan eventuellt 
affärsmöjligheter, nya affärskoncept eller en särpräglad egen syn på 
framtidsvisionen utvecklas. Därigenom menar vi att aktören tack vare 
denna medvetenhet skulle vara förmögen att öka sin potential att 
utmärka sig från den homogena övertygelsestrukturen som kännetecknar 
bemanningsbranschen. Vi har inte haft förväntningen att denna uppsats, 
med tanke på dess ringa omfattning, helt självständigt skall kunna förse 
aktörerna eller praktikerna inom området med ett fullständigt nytt språk 
avsett att förstå, beskriva och artikulera egna och andras situationer och 
handlande. 

Språkbildningen i den här uppsatsen har skett med grund i empiriska 
studier, det vill säga någon form av avbildning av ett socialt system. 
Inom akademiska områden kan uppsatsen ses som ett bidrag till den 
existerande kunskapsbasen i form av förfinade begrepp med en aning 
förändrad betydelse och på så sätt förse forskare med idéer om potentiell 
inriktning i vidare branschjämförande studier. Vi tror att 
branschkognitionsteorier med stöd från ytterligare forskning kan vara 
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väsentliga i processen att få insikt i hur och på vilket sätt branschvis 
kunskap och värderingar är värdefulla i uppbyggnaden av en effektiv 
kompetensinriktad verksamhet. Syftet med en sådan studie skulle kunna 
vara att se hur branschens, alternativt även utländska 
bemanningsbranschers kognitiva struktur, lärande och 
kunskapsöverföring tar form över tiden i en processuell utveckling och 
därigenom tillsammans med våra och tidigare forskares idéer, utveckla 
ett objektivt gemensamt språk eller teori för branschvisdom och 
kognition. 

7.2. VAD HAR VI LÄRT OSS OCH VAD GAV UPPSATSEN? 

Det har varit utmanande och spännande för oss som uppsatsförfattare 
att undersöka ett fenomen som detta eftersom det ännu fanns utrymme 
för nya tankar om kognition på branschnivå. Vi har i uppsatsen sett att 
varje individs kognitiva karta utvecklas och formas efter interagerande 
med andra människor och kunskap baserad på erfarenheter från olika 
händelser. Processen bildar en bas från vilken individen kan relatera och 
skapa mening i det som sker i hennes sociala verklighet.  

Vi har bland annat fått insikt i hur den individuella kognitionsprocessen 
är jämförbar med den för branschen gemensamma kognitiva strukturen. 
Det individuella kognitiva synsättet är applicerbart på branschnivå, vilket 
bekräftar att förståelsen för den mänskliga kognitiva kartan har varit till 
stor hjälp i försöket att förstå branschen ur ett kognitivt perspektiv. Vi 
har naturligtvis även kunnat öka vår kännedom och kunskap om 
bemanningsbranschen, dess kärnvärderingar och de drivkrafter som har 
fört branschutvecklingen framåt. 

Det som vi emellertid främst har utvecklat är att tänka vetenskapligt och 
genom att ta hjälp av kreativiteten inom oss analysera och behandla 
teorier snarare än att endast använda dem som referat för att på så vis 
försöka utveckla någonting innovativt. Vi valde att presentera några 
välkända och viktiga teorier inom området och belysa dessa genom 
empirin, dock märkte vi att det inte alltid är enkelt att diskutera forskares 
idéer på ett lättillgängligt sätt. Som uppsatsens författare har vi haft 
ambitionen att tolka vårt urval av teorier såväl som av empiri på ett sätt 
så att det skulle kunna bidraga till helhetsförståelsen av studieområdet 
och därmed göra innehållet i uppsatsen mer lättillgängligt för läsaren. 
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