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bibehålla tillväxt i en sådan föränderlig och konjunkturkänslig bransch som bemanningsbranschen är dock ett problem för 

många bemanningsföretag.  

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka framgångsfaktorer som har betydelse för tillväxtföretag inom 

bemanningsbranschen för att bibehålla en uthållig tillväxt. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka huruvida det finns en 

koppling mellan företags position i livscykeln och deras framgångsfaktorer. Därmed är syftet också att kunna utläsa om 

företags framgångsfaktorer förändras beroende av var företag befinner sig i livscykeln. 

 

Genomförande: Studien baseras på en kvalitativ undersökning av fyra bemanningsföretag där två personliga intervjuer har 

genomförts med respektive fallföretag.  

 

Framläggningsdatum 
2005-06-09 
 
 
Publiceringsdatum (elektronisk version) 
 

 Institution och avdelning 
Division, Department 
 
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 
 
 
 

 

Språk 
Language 
     
 Svenska/ Swedish 
      Annat (ange nedan) 
 

X 

Rapporttyp 
Report category 
 
 Licentiatavhandling 
 Examensarbete 
 C-uppsats 
 D-uppsats 
 Övrig rapport 

X 

 

ISBN: 
 
ISRN: LIU-EKI/EP-D--05/051--SE 
 
 

Serietitel 
 
 
Serienummer/ISSN 



 

Resultat: Studien visar på att det finns ett antal grundläggande framgångsfaktorer som är viktiga för att 

bemanningsföretag ska kunna bibehålla tillväxt. Vidare visar studien att framgångsfaktorer är av både konstant 

och föränderlig karaktär. Detta innebär således att själva grundkärnan i framgångsfaktorer inte förändras med 

marknadstrender. Däremot påverkas ofta innebörden av framgångsfaktorer av de förändringar som sker på 

marknaden. Exempelvis visar studien på att kompetens alltid är en viktig framgångsfaktor för bemanningsföretag 

men att kravet på typ av kompetens förändras över tiden. Då samtliga fallföretag i studien befann sig i liknande 

faser i livscykeln har vi i studien således inte kunnat utläsa en tydlig koppling överlag mellan företags position i 

livscykeln och deras framgångsfaktorer. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Keyword 
Bemanningsföretag, Framgångsfaktorer, Tillväxtföretag, Tillväxt, Livscykel 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
URL för elektronisk version 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-4811 
 

 
Titel                                                                                                                                                                        
Title 
Success factors to maintain growth 
- A study based on growth companies within the employment services industry 

 

Författare: Ida Almevik & Beata Polhagen 
 
Author 
 
Sammanfattning 

Abstract 

Background: An important part of a country’s economic development is growth companies which contributes to 

high employment and generates tax income. I an international perspective Sweden have a relatively low share of 

growth companies. Today, the knowledge of which factors that creates and sustains growth is somewhat low and 

there are few companies that increase growth year after year. One important industry within the service sector 

that generates growth is the employment service industry that today employs hundreds of thousands of people. In 

the changeable and sensitive markets that the employment industry faces today, constantly maintaining growth is 

very challenging. 

 

 Purpose:  The purpose of this paper is to identify success factors that drive growth within the employment 

service industry.  The purpose of the study is also to inquire if there is a relation between companies’ position in 

the life cycle and their success factors. Therefore the purpose is also to examine if companies´ success factors 

changes depending on where the companies are situated in their life cycle.  

 

Research method:  The study is based on a qualitative method with four employment companies. We conducted 

interviews with two respondents from each company.  
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therefore it was not possible to draw any conclusions on how the success factors may change over time.  
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel ges bakgrunden till studien för att ge läsaren en inblick i det 

problemområde uppsatsen avser att behandla. Därefter diskuteras problematiken kring ämnet 

för att sedan mynna ut i studiens syfte och syftesprecisering. Kapitlet avslutas med studiens 

avgränsningar och disposition. 

1.1 Sveriges behov av tillväxtföretag 

Tillväxt är idag ett populärt ord i den politiska debatten i Sverige, eftersom tillväxt bland 

annat skapar nya arbetstillfällen (Ahrens och Björkman, 2000). Företagandet har en stor 

betydelse för landets ekonomiska hälsa, då det skapar sysselsättning, genererar skatteintäkter 

samt leder tekniken och utvecklingen framåt.  Företag som skapar en gynnsam tillväxt är 

således väldigt viktiga för samhällsekonomin.  

 

Sverige har sedan länge dominerats av traditionella mogna storföretag. Därtill har ett stort 

antal småföretag vuxit fram. Många av dessa småföretag är så kallade ”levebrödsföretag” eller 

”enmansföretag”. Med detta avses företagen som endast försörjer ett fåtal personer och saknar 

ambition att skapa tillväxt (Ahrens och Björkman, 2000).  Även om småföretagandet har stor 

betydelse för Sverige klarar dessa företag inte själva att driva det svenska näringslivet framåt 

(Nutek, 2005). Inte heller storföretagen klarar längre av att skapa tillräckligt med 

sysselsättning i landet (Andersson S, 2001). Jämfört med många andra länder har Sverige idag 

ett lågt nyföretagande, samt få medelstora företag. Vid en internationell jämförelse har 

Sverige även en relativt låg andel tillväxtföretag. Vad Sverige behöver är fler medelstora 

tillväxtföretag som lyckas att bibehålla en hög tillväxttakt år efter år. (svensktnäringsliv.se, 

2005) 

 

1.1.1 Tillväxt 

Innan vi går vidare med studiens problemområde anser vi det lämpligt att reda ut begreppet 

tillväxt. Ett företags tillväxt kan mätas utifrån två mått, antingen utifrån omsättningen eller 

utifrån antalet anställda (Andersson S, 2001). Vidare menar Andersson S att såväl de flesta 

praktiker som akademiker, anser att det bästa sättet att mäta tillväxten på är utifrån 

omsättningen. Stat och myndighet tenderar dock att mäta tillväxt utifrån antalet anställda då 
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statens mål ofta är att minska arbetslösheten. I studien kommer vi att se tillväxt i termer av 

omsättningsökning i enlighet med Ahrens och partners och Svenska Dagbladets tillväxtlistor.  

 

1.1.2 Svenska Dagbladets tillväxtlista  

Det finns idag många definitioner och kännetecken av vad som utmärker ett tillväxtföretag. 

Ett flertal olika tillväxtlistor publiceras varje år av olika svenska tidningar i syfte att belysa de 

företag som driver det svenska näringslivet framåt. Samtliga tillväxtlistor har diverse kriterier 

för vad som karaktäriserar ett tillväxtföretag. Det är främst kravet på företagets antal anställda 

samt kravet på årsomsättningens storlek som skiljer listorna åt (Ahrens, 1992). Ett gemensamt 

drag är att tillväxten måste ha skett organiskt och inte genom fusioner eller bokföringsteknik. 

Organisk tillväxt sker genom att ett företag skapar en så stark marknads- och produktposition 

att det växer av egen kraft utan förvärv. (Ahrens, 1992) 

  

Varje år publicerar Ahrens och Partners tillsammans med Svenska Dagbladet tre olika 

tillväxtlistor över Sveriges snabbväxande företag. De olika tillväxtlistorna är dels tillväxtlistan 

som tar hänsyn till företagens tillväxt under en femårsperiod, dels maratonlistan som tar 

hänsyn till företagens tillväxt under en tioårsperiod, samt utlandslistan som visar de utländska 

företagens tillväxt i Sverige (ahrens.se,2005). Både tillväxtlistan och maratonlistan är enbart 

för svenska företag som verkar i Sverige. Vilka kriterier som krävs för att företag ska kunna 

placeras på tillväxtlistan finns i kommande avsnitt 3.2.2 som behandlar studiens 

urvalsmetodik. Vilka kriterier som krävs för att företag ska kunna placeras på tillväxtlistan, , 

finns i kommande avsnitt 3.2.2 som behandlar studiens urvalsmetodik.  

 

 

Vilka typer av företag som dominerar tillväxtlistorna tenderar att avspegla utvecklingen i den 

svenska näringslivsstrukturen. Ett tag kunde man följa Ericsson därefter kom och försvann It-

bolagen. Sedan förbudet mot privat arbetsförmedling hävdes i början av 1990-talet har flera 

bemanningsföretag tagit plats på listan. År 2004 slog bemanningsbranschen alla rekord då 

fem av ”tio i topp” företagen var bemanningsföretag. (svd.se,2005)  
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1.2  Bemanningsbranschen 

Bemanningsbranschen ingår i tjänstesektorn och är ett samlingsbegrepp för företag som 

bedriver verksamhet avseende personaluthyrning. Bemanningsföretag är främst kända för att 

de hyr ut sin personal till företag som är i tillfälligt behov av extra personal. Idag erbjuder 

bemanningsföretagen även många andra typer av tjänster utöver själva uthyrningen. Som ett 

exempel kan bland annat nämnas tjänsten personalentreprenad vilket innebär att 

bemanningsföretaget tar över driften av en hel avdelning. Bemanningsföretag kan även hjälpa 

till med rekrytering då detta är tidsödande och komplicerat för företagen själva. Ytterligare en 

tjänst som bemanningsföretagen ofta erbjuder är personalomställning. Med detta avses att 

bemanningsföretaget erbjuder sig att biträda sina kunder vid eventuella nedläggningar, 

uppsägningar och omstruktureringar. (SPUR, 2001) 

  

Som angivits ovan är bemanningsbranschen en tämligen ny bransch. I början av 1990-talet 

avskaffades det tidigare förbudet mot privata arbetsförmedlingar och personaluthyrning. Det 

blev startskottet för etableringen av flera bemanningsföretag. Sedan dess har det skett en 

lavinartad utveckling och år 2004 fanns det ca 500 bemanningsföretag registrerade i Sverige 

(Andersson och Wadensjö, 2004). I dagsläget består bemanningsbranschen av ett fåtal stora 

företag och många små företag (ifau.se, 2003; SPUR, 2001).  Det finns flera faktorer som 

bidragit till bemanningsbranschens utveckling. Företag verkar idag i en mer föränderlig värld 

och de är därmed mer inriktade på processer och minskade lager. För att överleva på 

marknaden krävs det att företag i allt större grad anpassar både personal, lokaler och material 

till den exakta åtgången.(SPUR, 2001) Bemanningsföretag skapar möjligheten för företag att 

hyra in temporär personal, vilket medför kostnadsbesparingar genom att företaget kan anpassa 

sin personalomsättning till den rådande marknadssituationen (Andersson och Wadensjö, 

2004; SPUR, 2001). Enligt Andersson och Wadensjö (2004) är det vanligt att nutida företag 

anpassar antalet fast anställda efter lägsta produktionsnivå, för att vid en ökad efterfrågan 

istället öka sin personalstyrka med inhyrd personal. En vanlig företeelse är även att företagen 

idag enbart fokuserar på sina kärnområden och därmed köper externa tjänster inom andra 

områden, exempelvis då via bemanningsföretag.  

 

Under 1990-talet fanns en stor efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster. I samband med 

lågkonjunkturen i början av 2000-talet minskade dock efterfrågan och många 

bemanningsföretag fick problem. Detta ledde till att ett stort antal bemanningsföretag försattes 
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i konkurs. Oavsett konjunkturkänsligheten är idag ändå fem av de tio främst snabbväxande 

företagen i Sverige just bemanningsföretag (Ahrens.se, 2005) Det finns i dagsläget vidare 

flera tecken som visar på att bemanningsbranschen i Sverige är på väg mot en ännu ljusare 

framtid.  Exempelvis har det enligt Almega (2005) skett en ökad liberaliseringstrend i Europa 

där många länder idag har avreglerat arbetsförmedlingsmonopolet. Detta i syfte att öka 

landets omsättning på arbeten samt för att stimulera nyföretagandet. I framtiden kan även 

införandet av EU:s tjänstedirektiv innebära bättre tider för alla bemanningsföretag.  

Tjänstedirektivet går ut på EU-länder ska ta bort de regleringar som försvårar för 

tjänsteföretag att etablera sig i andra medlemsländer än sitt hemland. Det ska därmed vara 

tillåtet med fri handel av tjänster mellan unionsländerna. (Almega.se, 2005) Därmed kan 

bemanningsföretagen konkurrera på bättre villkor på den europiska marknaden. Idag arbetar 

cirka 1 % av Sveriges arbetsföra befolkning inom bemanningsbranschen, medan motsvarande 

siffra i Holland och England är cirka 4 %. Det finns ingenting som motsätter varför Sverige 

ska fortsätta att hålla sig under Europa genomsnittet. (SPUR, 2001)  

 

1.3 Problemdiskussion 

I Sverige startas cirka 35 000 nya företag per år. Tyvärr försvinner dock de flesta inom ett par 

år eller så klarar de inte av att växa utan förblir små. I Sverige läggs mycket energi på 

nyföretagande medan vikten av att skapa och bibehålla tillväxt har kommit i skymundan. 

Detta beror på att kunskapen om vilka faktorer som är viktiga för att skapa och bibehålla 

tillväxt är låg. (svd.se, 2005) Det är idag få företag som år efter år ökar sin tillväxt och det är 

ännu färre som klarar av att överträffa branschtillväxten. (Ahrens, 1999) 

Bemanningsbranschens sysselsätter idag hundratusentals människor och den unga branschens 

goda utveckling är en viktig del i tjänstesektorns allt mer betydande roll i det svenska 

näringslivet. Som vi nämnt innan är dock bemanningsföretag väldigt känsliga för 

konjunktursvängningar. Att bibehålla tillväxt i en sådan föränderlig bransch som 

bemanningsbranschen är således ett problem för många bemanningsföretag. Vi anser därför 

att det är intressant att studera vilka framgångsfaktorer som är av betydelse för tillväxtföretag 

inom bemanningsbranschen för att kunna bibehålla en uthållig tillväxt.  

 

Företag tenderar att precis som vi människor följa förutsägbara utvecklingsstadier (Adizes, 

1988; Greiner, 1998). Både Greiner (1988) och Adizes (1998) menar att företag precis som 

barn utvecklas från nyfödd, barn och tonåring till vuxen. Adizes (1988) poängterar att 
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företags tillväxt och åldrande står i relation till dess flexibilitet och kontroll. När företag är 

unga är de mycket rörliga men de är inte kontrollerbara. När företag åldras förändras denna 

relation, kontrollerbarheten ökar och flexibiliteten minskar.  Företag som både är flexibla och 

kontrollerbara befinner sig i vad Adizes kallar det ideala stadiet, ”blomstringsstadiet”. 

Blomstringen är företags bästa tid och själva höjdpunkten på Adizes u-formade 

livscykelmodell. Innan blomstringen skapar företag tillväxt och efter blomstringen börjar 

företag att åldras.  

 

Vidare kan sägas att båda ovan nämnda modeller (Adizes, 1988; Greiner, 1998) förutsätter en 

viss stabilitet i företagets utvecklingsprocess vilket inte alltid är fallet för tillväxtföretag. 

Tillväxtföretag präglas, till skillnad från många andra företag, av ”förändringens trygghet” 

(Ahrens, 1992). En hög tillväxttakt kräver en organisation som följer marknadens 

förändringstakt. Ahrens anser dock att tillväxtföretag har samma livscykel som andra företag, 

och att det finns vissa utvecklingsstadier som alla företag måste passera. Däremot menar 

Ahrens att tillväxtföretag ofta utvecklas så fort att de olika utvecklingsstadierna ofta går i 

varandra, förstärker varandra och lätt då tar ut varandra, vilket gör det svårt att i förtid 

förutsäga företagets framtida utveckling. Kan vi med hjälp av en livscykelmodell, som 

förutsäger ett stabilt beteendemönster hos företag, utläsa tillväxtföretag inom 

bemanningsbranschens nuvarande position i livscykeln? Finns det en koppling mellan 

företags position i livscykeln och de framgångsfaktorer som bidrar till att företag bibehåller 

en uthållig tillväxt?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka framgångsfaktorer som har betydelse för 

tillväxtföretag inom bemanningsbranschen för att bibehålla en uthållig tillväxt. Vidare syftar 

uppsatsen till att undersöka huruvida det finns en koppling mellan företags position i 

livscykeln och deras framgångsfaktorer. Därmed är syftet också att kunna utläsa om företags 

framgångsfaktorer förändras beroende av var företag befinner sig i livscykeln.  
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1.5  Syftesprecisering 

 
Inom ramen för vårt syfte vill vi besvara följande frågor; 

•  Var i livscykeln befinner sig respektive fallföretag? 

•  Vilka är fallföretagens framgångsfaktorer? 

•  Om fallföretagen befinner sig i olika utvecklingsstadier finns det en koppling mellan 

fallföretagens position i livscykeln och deras framgångsfaktorer? 

•  Är fallföretagens framgångsfaktorer konstanta eller föränderliga över tiden?  

 

 

1.6  Avgränsning 

Vår studie är empiriskt avgränsad till att enbart omfatta bemanningsbranschen eftersom vi 

anser att det är en intressant bransch att studera. Detta då bemanningsföretag är en viktig del i 

tjänstesektorns allt mer betydande roll i det svenska näringslivet. Det faktum att vissa 

bemanningsföretag, trots branschens konjunkturkänslighet, har lyckats att blomstra och skapa 

tillväxt även i lågkonjunktur anser vi också göra det till en intressant bransch att studera.  

 

 

1.7 Disposition 

Uppbyggnaden av vår studie har vi valt att illustrera enligt figuren nedan (Figur 1). Vi börjar 

studien med ett inledande kapitel (kapitel 1) där vi går igenom bakgrunden till vårt 

problemområde och en problemdiskussion som sedan mynnar ut i studiens syfte och 

syftesprecisering. I nästkommande kapitel (kapitel 2) följer en redogörelse för vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, gällande verklighetsuppfattning och metodansats. Det 

vetenskapliga förhållningssättet följs sedan av val av metod (kapitel 3). Där vi även beskriver 

tillvägagångssättet för vår studie. Under referensramen (kapitel 4) redogör vi för de teorier 

som dels används som verktyg för den kommande analysen och som dels skapar en teoretisk 

förankring till vår studies empiri (kapitel 6). Innan vi redogör för empirin presenterar vi dock 

fallföretagen i en kort företagspresentation (kapitel 5). I analysen (kapitel 7) analyseras 

empirin med stöd av vår teoretiska referensram. Utifrån analysen av empirin och den 

teoretiska referensramen avslutar vi därefter med slutsatser av vår studie samt 

rekommendationer för fortsatt forskning (kapitel 8). 
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Figur 1: Uppsatsens disposition 

Källa: Egen bearbetning 
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2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Detta kapitel har till syfte att ge läsaren en inblick i studiens vetenskapliga förhållningssätt. 

Inledningsvis presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkt gällande 

verklighetsuppfattningen för att sedan avslutas med studiens metodansats.    

2.1  Vetenskaplig utgångspunkt 

För att läsaren ska ha en möjlighet att bedöma vår studies slutsatser och trovärdighet redogörs 

nedan för vår vetenskapliga utgångspunkt med avseende på gällande verklighetsuppfattning 

och vetenskapliga synsätt.  Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) påverkas alla val 

som görs i samband med en studie, vad gäller metodval, litteraturval samt empiriska 

iakttagelser, av forskarens verklighetsuppfattning. Även Arbnor och Bjerke (1994) menar att 

studiens metodologiska val inledningsvis påverkas av forskarens grundläggande 

föreställningar om verkligheten. Vi anser det därmed vara av betydelse att klargöra vår 

vetenskapliga utgångspunkt för att skapa en förståelse hos läsaren för de val som vår studie 

grundar sig på. 

 

2.1.1 Verklighetsuppfattning 

Det finns inom vetenskapen många olika uppfattningar om när och hur olika metoder ska 

användas. För att kunna undersöka verkligheten gör de olika metodsynsätten enligt Arbnor 

och Bjerke antaganden om verklighetens utseende. Författarna urskiljer inom 

företagsekonomin tre olika metodsynsätt för att se på verkligheten nämligen; (1) analytiskt 

synsätt, (2) systemsynsätt och (3) aktörsynsätt (se figur 2). 

 

Figur 2: Grundläggande antaganden om världen 
Källa: Arbnor och Bjerke, 1994, s.44, Egen bearbetning 
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Objektivistisk / Rationalistisk 
Förklaring av verkligheten 

Subjektivistisk / Relativistisk 
Förståelse av verkligheten 

Aktörsynsätt Analytiskt synsätt    Systemsynsätt 
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Både det analytiska synsättet och systemsynsättet antar en objektiv verklighet. En verklighet 

som är oberoende av mänskliga föreställningar och handlingar. Aktörsynsättet skiljer sig 

därmed mot de övriga två synsätten genom att anta att verkligheten existerar som en 

socialkonstruktion, vilket innebär att verkligheten inte är oberoende av oss. Verkligheten 

består då av ett växelspel mellan våra egna upplevelser och den samlade upplevelsestruktur 

som vi tillsammans med andra under lång tid har skapat. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) 

skapas den sociala världen på nytt i varje sammanträffande i vardagslivet. Vardagslivet 

framträder då som en verklighet, vilken är tolkad av människor och är subjektivt betydelsefull 

för dem med ett inre sammanhang. 

 

I vår studie har vi främst ett socialkonstruktionistiskt synsätt då vi anser att verkligheten är 

uppbyggt som en socialkonstruktion. Vi är av den uppfattningen att verkligheten inte är 

oberoende av oss. Hur personer uppfattar verkligheten tenderar att variera från person till 

person. Variationer individer emellan kan bero på flera faktorer, exempelvis skillnader i 

kultur, uppfostran, personlighet, erfarenheter och utbildning. Vi ser därmed att verkligheten är 

tolkad av människor och skapas genom interaktionen individer emellan. Individers tidigare 

erfarenheter och värderingar påverkar deras agerande samt hur de hanterar uppkomsten av 

olika och nya situationer.  

 

Om forskaren inte är medveten om vilken påverkan individers sociala miljö har på 

forskningsresultatet kan det lätt uppkomma snedvridningar i forskningen som därmed kan 

leda till uppkomsten av falsk kunskap. Därför bör forskare lyfta fram sina värderingar och 

göra dem medvetna och specifika samt öppet klarlägga hur de ser på den teoretiska 

forskningen.  (Arbnor och Bjerke, 1994) 

 

Vi är därmed av den åsikten att forskare uppfattar såväl vetenskapen som teorier olika, vilket 

också påverkar forskningens utseende och slutresultat. Vi är medvetna om att vår syn på 

verkligheten har påverkat studiens utformning. Alla val vi har gjort under denna studie, såsom 

val av perspektiv, insamling av empiri och tolkning av empiri, präglas av vår egen syn på 

verkligheten. Den verklighet som vi har skapat under vår uppväxt och under vår studietid. Vi 

är således även medvetna om att våra respondenter på fallföretagen också präglas av sin egen 

verklighetsuppfattning. Att samma verklighet kan upplevas olika av olika människor tog vi i 

beaktning genom att intervjua olika personer med olika befattningar inom samma fallföretag. 
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Vi anser det därmed vara betydelsefullt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det 

problemområde vi avser att studera. Genom att vara kritiska och samtidigt klargöra våra egna, 

såväl som våra respondenters åsikter, kan vi skapa en förståelse för problemområdet, en 

trovärdighet för vår studie, samt undvika snedvridningar inom forskningen.  

 

2.1.2 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) påverkar forskarens grundläggande föreställningar om 

verkligheten valet mellan de två vetenskapliga huvudsynsätten: positivismen och 

hermeneutiken. Skillnaden mellan de två synsätten ligger i hur världen presenteras. Enkelt 

uttryckt så förespråkar positivismen avbildning, medan hermeneutiken istället förespråkar 

tolkning av omvärlden.  

 

Själva begreppet positivism har sitt ursprung i tidigt 1800-tal (Alvesson och Sköldberg, 1994; 

Arbnor och Bjerke, 1994; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999). Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul syftar begreppet till att vetenskapen ska bygga på positiv, det vill säga 

säker, kunskap. Positivismen som huvudsynsätt bygger enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 

på kunskap som är baserad på iakttagelser, experiment och mätningar som leder till ett 

objektivt resultat. Enligt Hartman (1998) sker då forskningen via kvantitativa metoder där 

mänskligt beteende undersöks utifrån mätbara egenskaper för att skilja fakta från 

subjektivitet. Vidare kan sägas att den positivistiska forskningsmetoden karaktäriseras av att 

forskaren med hjälp av iakttagelser, som gjorts från åskådareperspektiv försöker ställa upp 

och pröva modeller med kausala ”lagar” som förklaring av händelseförloppet (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1999). Patel och Davidsson (1991) menar att det positivistiska 

förhållningssättet innebär att forskarens inflytande bör minimeras eller elimineras då det är ett 

hinder för objektivitet. Enligt Hartman (1998) förespråkar positivismen just ett objektivt 

förhållningssätt. Därför har positivismen, enligt Hartman, till viss del förkastat kvalitativa 

metoder då den bygger på tolkningar av respondenters verklighetsuppfattningar. 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) kan ordet hermeneutik översättas som 

”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”. Hermeneutiken har sina rötter i renässansen och 

utvecklades ursprungligen i samband med de tolkningsproblem som uppstod när forskare 

försökte förstå betydelsen av tidigare epokers överlevande texter. Patel och Davidsson (1991) 

framhäver att hermeneutiken kan sägas vara positivismens motsats. Hermeneutiken talar, till 
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skillnad från positivismen, för kvalitativa metoder. Både hermeneutiken och kvalitativa 

metoder försöker nå förståelse för livsvärlden hos en eller en grupp individer (Hartman, 

1998). Enligt Patel och Davidsson (1991) innebär hermeneutisk forskning att forskaren går in 

i undersökningssituationen med en viss förförståelse genom egna erfarenheter. Till skillnad 

från positivismen betraktas här forskarens förförståelse som en tillgång och ett verktyg. En 

känd tolkningsmetod är den hermeneutiska spiralen, vilken enligt Eriksson och Wiedersheim-

Paul (1999) utgår från forskarens förförståelse för det som ska undersökas. Hermeneutikerna 

studerar därmed helheten i relation till delarna, och sedan sker en växelverkan mellan att se på 

studiens delar och på dess helhet för att få en holistisk förförståelse av studien (Patel och 

Davidsson, 1991).  

 

Som vi tidigare nämnt (avsnitt 2.2.1) anser vi att verkligheten till största delen är tolkat av 

människor och därmed skapas den genom en interaktion individer emellan. Där individers 

tidigare erfarenheter och värderingar påverkar deras agerande samt hur de hanterar 

uppkomsten av olika och nya situationer. Utifrån denna verklighetsuppfattning menar vi att 

det är svårt att uppnå den rent objektiva kunskapen. Vår studie har färgats av våra egna såväl 

som våra respondenters erfarenheter, vilket gör begreppet objektivitet svårhanterligt. Därmed 

anser vi oss inte ha ett positivistiskt synsätt som förespråkar ett objektivt förhållningssätt 

inom forskningen.  

 

Vår studie väger istället åt det hermeneutiska synsättet då vi avsåg att kvalitativt utröna vilka 

framgångsfaktorer som är av betydelse för tillväxtföretag inom bemanningsbranschen. Vår 

strävan var att förstå och tolka det problemområde som vi undersökte, vilket kan utläsas i vårt 

syfte och syftesspecificering. Vår forskningsprocess anser vi kan kännetecknas av en 

hermeneutisk spiral. Detta då vår studie kan sägas ta sitt ursprung i vår förförståelse om 

bemanningsbranschen. Med hjälp av denna förförståelse i ämnet formulerade vi våra 

ursprungliga problemfrågor samt fick idéer om studiens upplägg. Genom att sedan läsa in oss 

på problemområdet och tolka litteratur inom området utökades vår förförståelse. Efter varje 

intervju tolkade vi respondenternas svar, vilket fick till följd att vi efter varje intervju ökade 

vår förförståelse. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) förutsätter det hermeneutiska 

tillvägagångssättet att forskaren får en fullständig förståelse av händelseförlopp genom att 

tolka och till en meningsfull helhet sammanfoga det som finns i människors medvetande. Den 

sociala helheten antas då vara summan av de olika aktörernas upplevelser av den.  
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2.2  Metodansats 

Det finns i huvudsak två angreppssätt inom forskningen, induktion och deduktion. Vilket 

angreppssätt som forskaren väljer för sin studie beror på var forskningens utgångspunkt 

härleds ifrån. Genereras problemfrågan från empirin är ansatsen induktiv, och utgår den från 

teorier är ansatsen istället deduktiv (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

 

Induktion innebär att forskaren utgår från empirin och väljer problemfrågan utan att den tar 

sin utgångspunkt i teorin. Forskaren utformar sedan teorier och modeller utifrån de slutsatser 

som kan ledas från studiens empiri (Patel och Davidsson, 1991; Eriksson och Weidersheim-

Paul, 1999). Hartman (1998) förklarar induktion som att forskaren utifrån en mängd 

teorineutrala observationer finner relationer mellan de observerade företeelserna och därmed 

utformar hypoteser i form av generella relationssatser. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 

utgår induktion från en mängd enskilda fall och hävdar ett samband som observerats i 

samtliga dessa också är generellt giltigt.  

 

Det motsatta angreppssättet, deduktion, innebär att forskaren utgår från teorin, alltså väljer en 

teoretisk problemfråga, som sedan prövas i empirin (Patel och Davidsson, 1991). Enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994) utgår deduktion från en generell regel och hävdar att denna 

förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Ordet ”deduktiv” betyder just i detta sammanhang 

”logiskt härledd” (Hartman, 1998). 

 

Eftersom de ovanstående angreppssätten anses utgöra varandras motsatser har ett tredje 

synsätt utvecklats som en slags medelväg till de båda (Alvesson och Sköldberg, 1994). Detta 

synsätt benämns abduktion och kännetecknas av en växelverkan mellan teori och empiri. 

Vidare menar Alvesson och Sköldberg att till skillnad från induktion som utgår från empirin 

och från deduktion som utgår från teorin, så anses abduktion utgå från empirisk fakta liksom 

induktion, men avvisar inte teoretiska föreställningar. Vid användandet av abduktion besitter 

således forskaren redan förförståelse för empirin. Metoden innebär, enligt Alvesson och 

Sköldberg, att ett utvalt enskilt forskningsobjekt tolkas med ett hypotetiskt övergripande 

mönster som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Forskningens tolkning måste sedan 

kontrolleras och bestyrkas med nya fall för att vinna trovärdighet. På detta sätt blir denna 

metod en kombination av induktion och deduktion.  Alvesson och Sköldberg anser vidare att 
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abduktionssynsättet skulle kunna ses som en hermeneutistisk spiral då det sker en tolkning av 

fakta som forskaren redan har viss förförståelse för.  

 

I vår studie har vi nyttjat den växelverkan mellan empiri och teori som Alvesson och 

Sköldberg (1994) kännetecknar som abduktion. Detta då vi anser att studien har inslag av 

induktion, såväl som av deduktion. Det induktiva inslaget består i att vi drar slutsatser från 

vårt empiriska material i syfte att identifiera de framgångsfaktorer som har betydelse för 

bemanningsföretag för att bibehålla en positiv tillväxt. Det deduktiva inslaget i vår studie är 

dels att använda teorier om framgångsfaktorer för att få en teoretisk förankring av empirin och 

dels att använda teorier om livscykeln som verktyg för att kunna utläsa fallföretagens 

nuvarande position i livscykeln. Således baseras även våra tolkningar utifrån den teori som vi 

har valt. Detta ser vi som ännu ett skäl till vår studie är av abduktiv karaktär. 
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras vår studies metodval samt vårt tillvägagångssätt vid insamlingen 

och bearbetningen av den empiriska informationen. Vi avslutar kapitlet genom att redogöra 

för metod- och källkritik, samt studiens trovärdighet.  

3.1 Val av metod 

Syftet med vårt metodkapitel är ge läsaren tillfälle att värdera det empiriska tillvägagångssätt 

som vi har valt i vår studie. Därmed kan läsaren också kritiskt bedöma de slutsatser och 

tolkningar som vi har gjort utifrån vår insamlade empiri. Enligt Backman (1998) kan då 

läsaren själv upprepa studien under samma förhållanden och därmed kontrollera det uppnådda 

resultatet. Jacobsen (2002) menar att läsaren ska kunna bedöma i hur stor grad forskarens 

metod påverkat resultatet och om resultatet därmed ger en korrekt bild av verkligheten. 

Vidare grundar sig våra metodval på vårt vetenskapliga synsätt som vi har redogjort för i det 

föregående kapitlet (kapitel 2).  

3.1.1 Kvalitativ studie 

De två grundläggande metoderna vid informationsinsamling är kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. Empirin insamlas, bearbetas och analyseras olika beroende på vilket metod 

som används. Vid den kvantitativa metoden transformeras den insamlade information till 

siffror och det görs statistiska analyser, medan vid den kvalitativa görs datainsamling i form 

av ord och det är till stor del forskarens tolkning av denna information som leder till 

resultatet. (Jacobsen, 2002) 

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas enligt Jacobsen (2002) och Meriiam (1994) av att den 

är mer öppen för ny information än den kvantitativa. Oftast ställs frågor där undersökaren 

sätter inga eller få begränsningar i de svar som samlas in. Den kvantitativa metoden 

kännetecknas istället av att forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in. Vid 

den kvantitativa metoden utformas ofta fasta och standardiserade frågor och ett antal 

svarsalternativ finns angivna. Den kvalitativa metoden är att föredra om forskaren vill skapa 

klarhet i något, samt se olika samband mellan individ och kontext. Den ger möjligheten att 

fokusera på att ge en helhetsförståelse av specifika förhållanden samt detaljer och nyanser hos 

varje uppgiftslämnare (Befring, 1994; Jacobsen, 2002; Merriam, 1994). Fördelen med den 

kvantitativa metoden är att den är bättre när forskaren vill samla in en stor mängd information 
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eftersom det är lättare att behandla en stor mängd siffror i förhållande till en stor mängd ord. 

Den kvantitativa metoden ger också bättre underlag för att dra generaliserbara slutsatser då 

möjligheten att undersöka ett större antal enheter till en mindre kostnad är större. (Jacobsen, 

2002) 

 

Nackdelen med den kvalitativa metoden är att den är tids- och resurskrävande samt att 

problemet med generaliseringsfrågan uppstår. Undersökaren måste ta ställning till om 

respondenterna kan representera fler än sig själva. Vidare kritiseras den för att forskaren 

kommer för nära det studerade objektet och därmed finns risk att det blir svårare att ge en 

kritisk reflektion av den insamlade informationen Den kvantitativa metoden kritiseras istället 

för att det skapas en allt för stor distans mellan forskaren och det som undersöks, samt att 

forskaren i förväg avgör vad som är relevant vilket också kan begränsa möjligheten till ny 

information. (Jacobsen, 2002) 

 

Eftersom vi har en tolkande vetenskapssyn anser vi att en kvalitativ ansats passade för vår 

studie. Detta då den kvalitativa metoden är mer koncentrerad på tolkning av olika fenomen än 

den kvantitativa metoden (Lundahl och Skärvad, 1992). Den kvalitativa metodens syfte är 

ofta att beskriva och analysera i avsikt att kunna förstå individer eller grupper. Eftersom vår 

avsikt med studien var att identifiera och analysera fallföretagens framgångsfaktorer anser vi 

att den kvalitativa metoden är den metod som är mest lämpad för vår studie. Den kvalitativa 

metoden gav oss även bättre möjlighet att få fram en nyanserad beskrivning och analys av 

fallföretagen än vad en kvantitativ metod med standardiserade frågor skulle ha gjort. Vår 

utgångspunkt har inte varit att fokusera på ett antal förutbestämda faktorer så som ofta är 

fallet i en kvantitativ ansats. Vi har istället varit öppna för att nya oväntade framgångsfaktorer 

kunde dyka upp, samt att faktorerna skulle kunna komma att variera mellan de olika 

fallföretagen.  

 

3.1.2 Fallstudie 

Det finns flera olika typer av studier att välja på. Vilken typ av studie som bör väljas beror på 

studiens problem och syfte. Några vanliga typer är tvärsnittsstudie, tidsseriestudie och 

fallstudie. En tvärsnittsstudie kännetecknas av att man studerar ett större antal enheter, men 

från ett mindre antal aspekter samt att studien genomförs vid en specifik tidpunkt. Vid en 
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tidsseriestudie görs en studie utifrån samma tema vid flera olika tidpunkter. Vid varje tidpunkt 

kan det vara olika enheter som deltar. (Johannessen och Tufte, 2002)  

 

En fallstudie kännetecknas av att det görs ingående studier av ett fall eller ett speciellt 

fenomen. Studien behöver dock inte bara fokusera på ett specifikt fall utan det kan även bestå 

av en kollektiv enhet som till exempelvis en grupp av företag. (Johannessen & Tufte, 2002, 

Merriam, 1994) Valet kan stå emellan att göra en enkel fallstudie eller en flerfallsstudie. 

Enligt Johannessen & Tufte (2002) innebär en enkel fallstudie att fokus läggs på ett fall 

medan flerfallsstudien kan bestå av flera fall. Vidare menar författarna att genom att göra en 

flerfallstudie kan jämförelse göras mellan de olika fallen och därmed ges möjligheten att få 

fram det unika med varje fall samt peka på likheter och olikheter.  

 

I vår studie har vi valt att göra en flerfallstudie med fyra stycken fallföretag. Vi tyckte att en 

flerfallsstudie var lämpligare än en tidsserie- eller en tvärsnittsstudie eftersom vi ville 

beskriva ett fåtal fall i syfte att studera dessa på ett djupare och mer detaljerat plan. Eftersom 

vårt syfte är att identifiera och analysera fallföretagens framgångsfaktorer ansåg vi att det 

krävdes en mer uttömmande studie där vi hade möjlighet att lägga fokus på varje enskilt 

fallföretag. Flerfallsstudien gav oss möjlighet att jämföra de olika fallföretagen, exempelvis 

för att se huruvida framgångsfaktorer är av unik karaktär. Dessutom kunde fallföretagen 

befinna sig i olika utvecklingsstadier och det kunde då vara intressant att få möjligheten ställa 

dessa mot varandra och analysera huruvida denna aspekt har påverkat deras 

framgångsfaktorer.    

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Vår empiriska del av uppsatsen grundar sig på intervjuer med anställda på fallföretagen. 

Vidare har vi studerat artiklar samt annan tillgänglig information som fanns att tillgå om 

fallföretagen. Därefter har vi tolkat och analyserat den insamlade informationen för att 

besvara studiens syfte. 

 

3.2.1 Urval 

Vid en studie måste det tas ställning till vilka och hur många enheter som ska ingå i studien. 

Enligt Johannessen och Tufte (2002) bör forskaren i en kvalitativ studie utgå från studiens 
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forskningsfråga vid valet av ett lämpligt urval. Slumpmässiga urval görs oftast i kvantitativa 

studier i syfte att kunna generalisera resultatet. Vi har, som vi nämnt ovan, valt den kvalitativa 

metoden. Vid användandet av den kvalitativa metoden är det i regel inte angeläget att ha ett 

slumpmässigturval eftersom avsikten med den kvalitativa ansatsen inte är att kunna 

generalisera till en större population utan snarare att generera överförbar kunskap 

(Johannessen och Tufte, 2002). Vårt ändamål för studien var inte att utifrån vårt resultat dra 

generella slutsatser i statistiskbemärkelse. Vi ville däremot kunna dra allmängiltiga slutsatser, 

vilket innebär att våra slutsatser är användbara för andra bemanningsföretag som verkar under 

samma förutsättningar som fallföretagen.  

 

Avsikten med vår kvalitativa studie har varit att studera företag inom bemanningsbranschen 

som har haft en uthållig och positiv tillväxt. Vi har därmed baserat vårt urval på 

bemanningsföretag som under de senaste fem åren varit placerade på Ahrens och Partners och 

Svenska Dagbladets tillväxtlista eller utlandslista. Alla fallföretag är företag som under en 

femårsperiod; 

•  Ökat sin omsättning organiskt och uthålligt med i snitt 25 procent om året. Med 

organisk tillväxt avses att företaget växer av egen kraft utan förvärv och 

bokföringsteknik. 

•  Har gjort med förlust högst i ett av de fem åren. 

•  Har en årsomsättning som uppgår till minst 50 miljoner kronor. 

•  Har minst 50 anställda. 

 

Vi har valt fallföretag som alla uppfyller ovanstående tillväxtkriterier. Vi anser att detta var 

bra kriterier för att karaktärisera framgångsrika bemanningsföretag då samtliga har haft en 

genomsnittlig uthållig tillväxt. För att tydliggöra fallföretagens framgång jämfört med många 

andra företag i branschen har vi gjort diagram över respektive fallföretags omsättning under 

de senaste sju åren, som jämförelsematerial har vi ett diagram över branschens totala 

utveckling (bilaga 1).  

 

Vårt urval består av två företag från utlandslistan, Adecco och Manpower, och två företag 

från tillväxtlistan, Lernia Bemanning och Arena Personal. Anledningen till valet av både 

utländska och svenska företag är att vi ville få en blandning av företag som kan ”representera” 
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branschen. Dessutom är Adecco och Manpower två av de tre största bemanningsföretagen i 

Sverige idag, vilket vi också anser var en intressant aspekt att ta hänsyn till.  

 

3.2.2 Datainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två typer av data som kan samlas in vid en studie, dessa är 

primär- och sekundärdata. Enligt författaren innebär primärdata att informationen inhämtas 

direkt från källan. Exempel på primärdata är telefonintervjuer, personliga intervjuer och 

enkäter. Sekundärdata består av information som är insamlat av andra och återfinns bland 

annat i artiklar och böcker. Våra primärdata inhämtades genom personliga intervjuer med två 

anställda på respektive fallföretag. Våra sekundärdata utgörs främst av befintlig litteratur om 

vårt problemområde, aktuella tidningsartiklar samt material som vi har fått av fallföretagen. 

Med hjälp av sekundärdatan, i form av befintlig litteratur om ämnet, har vi även utformat vår 

teoretiska referensram. En anledning till att vi har använt oss av sekundärdata i vår empiri, 

såsom publicerade artiklar, är att få en bred informationsinsamling om respektive fallföretag. 

Syftet med att ha olika sorters data är att vissa källor inte kan anses vara objektiva i sin 

återgivning av information. Vi ansåg det därmed vara av betydelse att balansera valet av data 

för att motverka att den presenterade informationen blev alltför snedvriden, då detta kunde 

göra våra slutsatser mer ifrågasättbara.    

 

3.2.3 Intervjuer 

Vi har valt att genomföra personliga intervjuer med två anställda på respektive fallföretag: 

Adecco, Manpower, Arena Personal och Lernia Bemanning. Trots att en personlig intervju är 

mer tidskrävande och dyrare än en telefonintervju ansåg vi att det var ett bättre alternativ för 

att besvara studiens syfte. Vårt mål med intervjuerna var att få detaljerad information om 

respektive fallföretag. En personlig intervju gav oss även möjlighet att skapa en mer personlig 

kontakt samt en god intervjustämning med våra respondenter. Dessutom kunde vi genom 

personliga intervjuer ute på fallföretagen få klarare intryck av företagen som helhet genom att 

se hur kontorslandskapen var uppbyggda, samt känna av arbetsatmosfären ute på kontoren. En 

telefonintervju kanske hade varit bättre med hänsyn till att intervjuareffekten inte blir lika 

påtaglig. Vi ansåg dock att fördelen med en personlig intervju vägde tyngre. Dessutom ansåg 

vi att det var roligare och mer intressant att få träffa våra respondenter personligen.  
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Typ av intervju  
 

Beroende av vilken typ av information forskaren vill ha bör ställning tas till vilken grad av 

strukturering och standardisering intervjun ska ha. En ostrukturerad intervju kännetecknas av 

det ställs öppna frågor där respondenten fritt har möjligheten att utveckla sina svar 

(Andersson, 2001, Lantz, 1993). Enligt Andersson (2001) är fördelen med öppna frågor är det 

lättare att finna något i svaren som leder intervjun vidare. Vidare är fördelen enligt Andersson 

med den ostrukturerade intervjun är att intervjuaren undviker att styra och begränsa 

respondentens svar, vilket ökar möjligheten till utförligare och mer nyanserade svar. 

Dessutom kan det enligt Jacobsen (1993) dyka upp nya och oförutsedda aspekter under 

intervjun. Nackdelen med den ostrukturerade intervjun är dock enligt författaren att svaren 

kan bli svårtolkade. Dessutom menar Andersson (2001) att det kan bli svårt att få överblick 

huruvida alla väsentliga områden täckts. En strukturerad intervju består av förformulerade 

frågor som ställs i en förutbestämd ordning. Till skillnad mot en ostrukturerad intervju finns 

det också ofta angivna svarsalternativ (Andersson, 2001, Lantz, 1993). När frågorna är av 

sluten karaktär bestäms också intervjuns utveckling enligt Jacobsen (1993) av vilka teorier 

och hypoteser intervjuaren har formulerat. Det begränsar således respondentens möjlighet att 

komma med något nytt och oförutsett.  

 

Med graden av standardisering avses hur pass lika frågorna och intervjusituationen är för alla 

respondenter (Trost, 1993). Standard innebär, enligt Trost, avsaknad av variation och att ”allt” 

är lika för alla. En hög grad av standardisering innebär att samliga intervjuer är lika. Det ställs 

samma frågor, i samma ordning och med samma tonläge. Låg grad av standardisering 

innebär, enligt Trost, istället att intervjuaren tar frågorna i den ordning som är naturlig 

beroende på intervjuns utveckling, den intervjuade får då möjligheten att styra intervjun och 

följdfrågor ställs beroende på de svar som ges.  

 

Vi valde den typ av intervju som kallas för halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju. 

Detta är ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad. Vi utformade en intervjuguide 

som delades upp i ett antal områden. Varje område bestod sedan av ett antal öppna frågor 

(bilaga 2). Vi var dock inte låsta vid den ordning som frågorna stod i, utan intervjun fortlöpte 

beroende av de svar som gavs. Vi höll oss inte strikt till intervjuguidens frågor utan ställde 

även följdfrågor under intervjuns gång. Därmed styrde vi inte intervjun enbart efter 

intervjuguiden utan hade den snarare som ett stöd för att säkerställa att vi täckte in de 
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områden som vi avsåg med intervjun. Våra intervjuer hade en viss grad av standardisering då 

vi utgick ifrån samma intervjuguide vid samliga intervjuer. En viss grad av standardisering 

gav oss möjligheten att lättare jämföra de olika intervjuerna med varandra.  

 

Förberedelse inför intervju 
 

Efter att vi valt ut lämpliga fallföretag för vår studie tog vi kontakt med dessa via telefon cirka 

en månad innan vi planerade att genomföra intervjuerna. Vi förklarade vårt syfte med vår 

uppsats, hur lång tid intervjun skulle ta, samt erbjöd dem anonymitet om de så önskade. Av de 

fyra företag vi tillfrågade (urval avsnitt 3.2.1) ställde samtliga upp. Efter att vi bestämt 

intervjutillfälle valde vi att maila vår intervjuguide till respektive respondent. Detta i syfte att 

personerna skulle kunna förbereda sig inför intervjun, men också för att få reda på om 

respektive person var den mest lämpade för att kunna svara på våra frågor. Ytterliggare ett 

syfte till valet av att maila intervjuguiden till responderna i förväg var också vi ville få ut så 

mycket som möjlig information om företaget under den korta tid som intervjun avsåg.  

 

Intervjupersoner 
 

Vi valde att intervju två personer på respektive fallföretag, sammanlagt då åtta respondenter 

för hela vår studie. Anledningen till vårt val var att vi inte ville förlita vår studie på en persons 

syn om företaget. Då vi är av åsikten att verkligheten uppfattas olika av olika personer (se 

avsnitt 2.1.1) ansåg vi det betydelsefullt att intervjua mer än en person och därmed balansera 

eventuella olikheter i verklighetsuppfattningen. Vi bestämde oss därför för att intervjua två 

personer som arbetar inom samma företag men har olika befattningar och därmed olika 

arbetsuppgifter, samt arbetar på olika kontor inom företaget. Vi har i vår studie intervjuat 

personerna enligt figuren nedan (figur 3) 
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Företag (Kontor) Respondenter  Befattning  Datum 
 
Addeco – Linköping Thomas Gustafsson Kontorschef  050413 
Addeco – Norrköping Tony Gratland  Bemanningsansvarig 050422 
 
Manpower – Linköping Anette Mossenberg Kontorschef  050429 
Manpower – Stockholm Ann-Cristine Redin Verksamhetsutvecklings- 050504 
    ansvarig  
Arena Personal – Stockholm Anders Ihre  Försäljningschef  050411 
Arena Personal – Örebro Ola Hammargren Sälj- och rekryterings- 050421 
    ansvarig   
Lernia Bemanning – Motala Mia Hasselgren-Lundberg Platscef Östergötland 050425 
Lernia Bemanning – Eskilstuna Eva Örnrå  Regionschef region öst 050502
   

 
Figur 3: Respondenter 
Källa: Egen bearbetning 

 
      

Intervjuerna 
 

Sex av ovanstående åtta intervjuer skedde på fallföretagens kontor. Det fanns inga åhörare 

under intervjuerna utan det var endast vi och respondenten ifråga. Nackdelen med att vara i en 

respondents arbetsrum är att det är lätt att bli störd av telefoner eller arbetskamrater som 

kommer in under intervjuns genomförande. Dessutom kan intervjuaren komma i underläge 

eftersom det är inom respondentens domäner intervjun genomförs (Trost, 1993). Vi blev dock 

inte störda utan det var lugn och ro. Två av intervjuerna genomfördes på en restaurang 

respektive på ett café. På dessa platser var det mycket människor i rörelse, vilket vi anser 

påverkade intervjuns kvalitet genom att vi och respondenterna lätt blev ofokuserade av allt 

ljud. Vi hade dock ingen möjlighet att välja plats utan det var upp till respektive respondent 

att avgöra var intervjun skulle äga rum.  

 

Vi ansåg att det var bra att vi båda två var med på varje intervju. Enligt Trost (1993) 

möjliggör detta för intervjuarna att stödja varandra, samt bidrar till en större 

informationsmängd och förståelse för den information som ges. Nackdelen med att vara två 

intervjuare är dock enligt Trost att respondenten kan komma att känna sig i underläge. Detta 

anser vi inte har varit ett problem då samtliga av våra respondenter verkade bekväma i sina 

positioner och gav inget sken av att känna sig i underläge. Eftersom vi skulle tolka och 

analysera intervjuerna tillsammans ansåg vi det också vara viktigt att båda var närvarande för 

att båda skulle få möjlighet att få insikt i varje intervju. Vi delade upp frågorna så att vi båda 

två skulle ställa ett antal frågor var, men intervjun löpte mer som en diskussion där vi båda 

deltog.  
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Vi valde att både anteckna och spela in intervjuerna på band eftersom vi ville vara säkra på att 

få med all information genom att spela in intervjun samtidigt som vi ville vara beredda på att 

inspelningen inte gick att använda på grund av eventuella fel. Enligt Jacobsen (2002) kan den 

som intervjuar genom att föra anteckningar sporra respondenten att prata mer då det visar på 

att det som sägs är intressant. Dessutom finns det risk för att den som intervjuar inte blir lika 

uppmärksam om denne endast använder sig av bandspelare (Jacobsen, 1993). Att spela in 

intervjun på band anser Trost (1993) ger fördelen att man i efterhand kan lyssna på intervjun 

upprepade gånger för att lyssna på tonfall med mera. Det finns dock nackdelar med båda 

metoderna. Att föra anteckningar under en intervju kan verka störande för respondenten 

(Andersson, 2001; Jacobsen, 1993). Det finns även risk för att den som intervjuar endast 

skriver ner det som denne anser sig viktigt, vilket innebär att det blir en selektering av 

information redan under intervjun. Nackdelen med att spela in en intervju är enligt Trost 

(1993) och Andersson (2001) att det dels tar lång tid att lyssna på banden och dels att vissa 

människor inte tycker om att bli inspelade på band vilket gör att de lätt kan bli hämmade och 

besvärade. Innan vi började varje intervju frågade vi respondenten i fråga om det gick bra att 

vi spelade in intervjun. Av de åtta vi intervjuade var det endast tre som föredrog att vi inte 

använde bandspelare. Att personerna hade möjlighet att välja anser vi bidrog till att de 

personer som tyckte det gick bra att spela in inte kände sig hämmade av detta.  

 

Bearbetning av intervjun 
 

Efter intervjun bearbetas, tolkas och analyseras den insamlade informationen. Trost (1993) 

anser att det inte finns några spelregler för hur detta ska gå till utan att det sker utifrån den 

enskildes personliga tycke och smak. Som vi nämnde tidigare valde vi att både anteckna och 

spela in våra intervjuer. Efter varje intervju valde vi att först skriva ner hela intervjun för att 

sedan göra en sammanfattning av de två intervjuerna på respektive fallföretag. 

Sammanfattningen gjordes utifrån det som vi ansåg var relevant för vår studies syfte och 

problemdiskussion. Det kan argumenteras mot att vi endast skrev ner den information som vi 

ansåg vara betydelsefull när vi gjorde vår sammanfattning. Vi var dock medvetna om denna 

risk och strävade efter att ställa oss så objektiva och kritiska som möjligt i vår redogörelse av 

intervjuerna.  
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3.3 Metod och källkritik 

Risken med att göra en fallstudie är att forskaren inte är objektiv i sin redogörelse av den 

insamlade datan och därmed lätt får en snedvriden slutsats (Merriam, 1994). Både läsaren och 

forskaren av en uppsats bör vara medveten om risken av att en fallstudies skevhet kan komma 

att påverka uppsatsens slutresultat.  Vi var medvetna om denna risk och som vi nämnt innan 

strävade vi efter att vara så objektiva som möjligt i vårt val av både primär och sekundärdata 

samt vår tolkning och redogörelse av datan.   

 

Vi gjorde ett medvetet urval av fyra stycken bemanningsföretag. Vårt syfte var att identifiera 

och analysera framgångsfaktorer som har betydelse för tillväxtföretag inom 

bemanningsbransch. Vi valde ut tillväxtföretag som uppnår samma tillväxtkriterer enligt 

Ahrens och Svenska Dagbladets tillväxtlistor (avsnitt 3.2.1 Urval). Vårt urval kan komma att 

kritiseras eftersom det inte var ett slumpmässigt urval. Vi avsåg dock att kvalitativt utröna 

företagens framgångsfaktorer där studiens ändamål inte var att dra generella slutsatser till en 

större population. 

 

Vidare valde vi att göra personliga intervjuer. Vid en personlig intervju måste intervjuaren 

enligt Jacobsen (2002) vara medveten om risken för intervjuareffekten. Intervjuareffekten 

innebär enligt Jacobsen att intervjuarens fysiska närvaro medverkar till att den intervjuade 

uppträder mer onormalt och kanske inte ger riktiga svar. Vidare menar författaren att 

intervjuarens klädsel, hur han ställer frågorna med mera kan också påverka den intervjuades 

svar. Genom att läsa metodböcker om hur intervjuer bör genomföras försökte vi minimera vår 

egen påverkan på respondenterna och deras svar. Vi försökte minska intervjuareffekten 

genom att vi ställde öppna frågor och därmed inte påverkade svaren genom frågorna som vi 

ställde. Vi lät även andra läsa igenom vår intervjuguide för att kontrollera att våra frågor var 

ställda på ett förståeligt sätt samt inte var ledande. Vi valde även att i förväg förbereda 

respondenten på hur lång tid intervjun skulle ta. Detta för motverka uppkomsten av stress hos 

respondenten genom att inte ha avsatt tillräckligt med tid för vår intervju.  

 

3.4 Trovärdighet  
 
En trovärdig studie ska enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (1999) ha hög validitet och 

reliabilitet.  För att erhålla en hög validitet krävs att studien mäter det som den avser att mäta. 
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Det är således av stor betydelse att studien stämmer överens med dess syfte och 

syftesprecisering. Förutom hög validitet krävs det även reliabilitet, vilket innebär att 

metoderna för att genomföra studien ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Reliabiliteten 

tenderar att vara ett stort problem i tolkande studier där subjektiva åsikter vägs in. (Eriksson 

och Weidersheim-Paul, 1999) 

 

Då vi anser att vår studie hela tiden utgått och samstämt med studiens syfte och 

syftesprecisering anser vi att validiteten för vår studie är hög. Vi ser att vår studie har mätt det 

som vi hade som avsikt att mäta, vilket var att tolka och analysera vilka framgångsfaktorer 

som är av betydelse för tillväxtföretag inom bemanningsbranschen. Vidare har vi i vår studie 

försökt att använda oss av tillförlitliga källor för att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. 

Vi är medvetna om att tillförlitligheten i en studie alltid kan ifrågasättas, speciellt vid studier 

som vår då den bygger på ett tolkande synsätt. Vi har genom att intervjua mer än en person på 

respektive fallföretag och genom att hålla ett kritiskt förhållningssätt försökt att uppnå en hög 

tillförlitlighet i vår studie. Vi anser oss även ha använt relevanta källor utifrån studiens syfte. 

För att säkerhetsställa att vi under intervjuerna inte missuppfattat eller tolkat någon 

information felaktigt valde vi att efter varje intervjutillfälle maila intervjusammanfattningen 

till respektive respondent. Detta för att öka tillförlitligheten av vårt empiriska material genom 

att enbart ha kontrollerade och säkra uppgifter i vår empiri. Vidare anser vi att genom att 

logiskt och systematiskt förklara valen vi gjort i denna studie ökar vi läsarens förtroende för 

studien.
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4 REFERENSRAM 

I detta kapitel presenterar vi teorier som berör vår studies problemområde. Dessa teorier 

kommer vi att använda som verktyg i vår kommande analys.  Vidare möjliggör teorierna en 

teoretisk förankring av studiens empiri. Teorierna som presenteras berör företags livscykel 

samt framgångsfaktorer.  

4.1 Företags livscykel 

Det finns idag många teoretiker som forskat kring frågan om hur företags livscykel ser ut, och 

delat upp utvecklingsprocessen i olika stadier (Adizes, 1988; Ahrens, 1992; Greiner, 1998; 

Kimberly och Miles, 1980). Alla företag utvecklas, dock vissa snabbare och med bättre 

resultat än andra. Enligt både Greiner (1998) och Adizes (1988) följer företag, precis som vi 

människor, förutsägbara utvecklingsstadier under sin levnadstid. Livscykelbegreppet kan 

därmed tillämpas på organisationer såväl som på levande organismer menar Adizes (1988).  

 

”Vi vet alla att levande organismer, antingen det gäller växter, djur eller människor, lever i 

en livscykel. Organismer föds, växer, åldras och dör. Allt eftersom de organiska systemen 

förändras under livscykeln har de ett förutsägbart beteende mönster” 

Källa: Adizes, 1988, s.5 

 

Varken Ahrens (1992) eller Kimberly och Miles (1980) håller med ovanstående resonemang 

om att företags utvecklingsstadier är ett förutsägbart beteendemönster. Enligt Kimberly och 

Miles (1980) följer företag inte självklart biologiskt förutsägbara utvecklingsstadier. Det finns 

klara begränsningar i att jämföra ett företags livscykel med den biologiska, då döden är ett 

oundvikligt faktum för biologiska organismer, vilket inte kan sägas om företag. Biologiska 

organismer börjar dö i samma minut som de föds. Ahrens (1992) anser att det inte går att 

förutsäga tillväxtföretags framtida utvecklingsstadier. I tillväxtföretag händer utvecklingen så 

fort att olika stadierna lätt går i varandra, förstärker varandra, och tar ut varandra, vilket också 

gör det omöjligt att förutse framtiden. Överlag anser dock Ahrens att tillväxtföretag har 

samma livscykel som alla andra företag och att det finns vissa utvecklingsstadier som alla 

företag måste passera. Exempelvis måste VD:n någonstans på vägen börja delegera ansvar, 

men däremot Till skillnad från Ahrens (1992) anser Adizes (2000) att förändring av företagets 

position i livscykeln endast kan ske gradvis. Ett företag kan inte hoppa över några stadier, 

utan förflyttar sig enbart genom livscykeln ett stadium i sänder hävdar Adizes (2000). 
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4.1.1 Val av teorier 

En anledning till att dela upp företags utveckling i olika stadier är för att generalisera, 

förenkla och förtydliga företagets utvecklings- och förändringsprocess. Genom att måla upp 

företagets utveckling i form av en livscykel kan en bild skapas av vilken typ av ledarskap, 

struktur, mål och liknande som företaget har i respektive stadium för att lyckas att uppnå en 

framgångsrik utveckling (Adizes, 1988; Ahrens, 1992; Greiner, 1998; Kimberly och Miles, 

1980).  

 

Vår motivering till att vi redogör för teorier om företags livscykelmodell är att vi önskar öka 

vår och läsarens kunskap gällande företags utvecklingsstadier och därmed kunna utläsa var 

respektive fallföretag befinner sig i sin livscykel. Genom att använda sig av vissa tecken och 

antydande symptom som härrör från olika utvecklingsstadium kan företags nuvarande 

position på kurvan bestämmas menar Adizes (2000). Huruvida tillväxtföretag, såsom 

fallföretagen som verkar utifrån ”förändringens trygghet” (Ahrens, 1992), kan identifieras 

utifrån en livscykel som förutsäger ett visst stabilt beteendemönster kan kanske ifrågasättas. 

Vi är dock av den åsikten, i enlighet med Ahrens, att tillväxtföretag har samma livscykel som 

övriga företag. Däremot anser vi att tillväxtföretagens utveckling ibland kan ske så fort att det 

kan vara svårt att identifiera vissa stadier. Vi ser, i likhet med Ahrens, att det därför är näst 

intill omöjligt att förutse snabbväxande företags framtid. Vårt syfte med teorierna om 

livscykeln är dock inte att förutsäga fallföretagens framtida utvecklingsstadier, utan uppnå 

kunskap för att kunna utläsa fallföretagens nuvarande position. Vi kommer nedan att redogöra 

för olika livscykelmodeller för att sedan välja ut och avgränsa oss till den modell som vi anser 

bäst uppfyller vårt syfte med livscykelmodellen enligt ovanstående resonemang.  

4.1.2 Olika livscykelmodeller 

På generell nivå finns det många likheter mellan olika livscykelmodeller. Livscykelmodeller 

ser att företag i allmänhet genomlever olika stadier i form av födelse, expansion, mognad och 

eventuell nedgång. För att företag ska få en framgångsrik födelse och tidig utveckling krävs 

det till en början en entreprenöriell ledare (Adizes, 1988; Greiner, 1998; Kimberly och Miles, 

1980). För att sedan företaget ska följas av en lyckad expansionsfas poängterar forskarna 

istället företagets behov av en professionell ledning. När företaget utvecklas från ett stadium 

till en annan växer de enligt livscykelmodellerna både i storlek och i ålder. Med ålder menas 

inte här ålder i år, utan snarare ålder i sinnet. Med ”ung” menas att företaget är 

entreprenöriellt och har lätt för att ta förändringar, medan ”gammal” menas att företaget är 
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orörligt, inte är intresserat av nyheter och då snarare lever på tidigare bedrifter (Adizes, 1988). 

Vidare anses tillväxten, enligt modellerna, vara störst under företagets expansion, låg under 

företagets mognad, samt negativ vid eventuell nedgång.  

 

För att företaget ska ha en lyckad utveckling krävs förståelse för olika behov i de olika 

utvecklingsstadierna. Beroende på vilket stadium av livscykeln företaget befinner sig i ställs 

olika krav på företagets ledning, struktur, mål et cetera (Adizes, 1988; Ahrens, 1992; Greiner, 

1998; Kimberly och Miles, 1980). Utifrån denna aspekt anser vi oss kunna utläsa var 

fallföretagen befinner sig i sin cykel genom att se till deras ledarskap, organisationsstruktur, 

samt mål. Både Greiner (1998) och Adizes (1988) betonar betydelsen av att i varje 

utvecklingsstadium domineras företaget av ett visst fokus, och varje stadium avslutas med 

problem som hotar företagets fortsatta överlevnad. Om problemen hanteras och löses på ett 

bra sätt kan företaget gå över till nästa utvecklingsstadium.  

 

4.1.3 Faser i livscykeln 

De olika modellerna skiljer sig ofta emellan gällande antalet utvecklingsstadier. Enligt Adizes 

(1988) utvecklas och upplöses företag under en följd av tio stadier. Dessa stadier är idé, baby, 

barndom, ungdom, blomstring, mognad, aristokrati, tidig byråkrati, byråkrati och döden  

(figur 4). Tillväxtstadierna, enligt Adizes, sträcker sig från idéstadiet till mognadsstadiet. Det 

är i mognadsstadiet som företagets första tecken på ålderdom börjar synas. Varje 

utvecklingsstadium kan dock avslutas genom en förtidig död om inte företaget hanterar den 

kris som uppstår i slutet av respektive stadium, exempelvis kan företag i babystadiet uppleva 

en spädbarnsdöd om grundaren förlorar kontrollen över situationen. Figuren nedan visar 

Adizes egen syn på företags livscyklel och är hämtad ut  

dennes verk "Organisationernas livscykler" (1988).(se figur 4). Då vår studie gäller 

framgångsrika tillväxtföretag anser vi det inte vara relevant att gå igenom Adizes syn på 

ålderdomsstadierna eller den förtidiga döden ytterliggare. Detta eftersom alla fallföretagen i 

dagsläget befinner sig någonstans i tillväxtstadierna. 
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Figur 4: Adizes Livscykelmodell 
Källa: Adizes, 1988, s.65 

 

Greiner (1998) ser att företag har en tendens att passera fem utvecklingsfaser i takt med att de 

växer; kreativitetsfasen, direktivafasen, delegeringsfasen, koordinationsfasen och 

samarbetsfasen. Varje fas börjar med en period av utveckling, stadig tillväxt samt stabilitet, 

och avslutas med en ”revolutionerande period” av påtagligt kaos och förändring (se figur 5). 

Ett exempel på detta är när en centraliserad organisation till slut kräver decentralisering. Hur 

sedan företaget hanterar den ”revolutionerande perioden” avgör om företaget kommer att 

utvecklas till nästa utvecklingsfas eller inte.  

 

Greiner (1998) använder sin teori för att betona vikten att varje stadium i ett företags 

utveckling rymmer ett frö till nästa kris. Orsaken till detta är, enligt Greiner, att den typ av 

ledarskap och handlingar som stämmer bra överens i ett stadium i livscykeln inte kommer att 

fungera lika bra när företaget växer och blir mer komplex. I växande företag ersätts, enligt 

Greiner, tidigare organisationsstrukturer och gamla ledarstilar av nya chefer och nya mönster 

under företagets hela livstid Greiners syn på företags livscykel illustrerar vi genom figur 5 

som är Greiners egen modell hämtad ur författarens artikel ”Evolution and revolution as 

organizations grow”(1988). 



REFERENSRAM 

29 

 
 

Figur 5: Greiners livscykelmodell 
Källa: Greiner, 1998, s.58 

 

Kimberly och Miles (1980) ser, till skillnad från både Greiner (1998) och Adizes (1988), att 

företag inte följer förutsägbara stadier utan ser snarare att företag genom lever tre delar i sitt 

liv; skapandet, förvandlingen och nedgången. Skapandet är företagets födelse och tidiga 

utveckling där företaget bygger upp sin affärsverksamhet med hjälp av en entreprenör. 

Förvandlingar och nedgångar ser sedan som ständigt pågående processer i företags liv. Vidare 

menar Kimberly och Miles (1980) att företaget kan uppleva en nedgång oavsett var den 

befinner sig i livscykeln. För att nedgången inte ska avsluta företagets existens krävs att 

företaget förvandlas i en eller annan aspekt med avseende på exempelvis ledarskap, målvision 

et cetera.  

 

Greiners (1998) modell kan ses som en uppåtgående kurva (figur 5) där företagets ålder och 

storlek står i relation till varandra beroende av företagets utveckling. I kreativitetsfasen är 

företaget ungt och litet till storlek medan i sista fasen, samarbetsfasen, är företaget moget och 

till storleken stort och komplext. Adizes (1988) modell förklarar istället livscykeln som en u-

formad kurva (figur 4), där mognaden är toppen på höjden och början till nedgången. Enligt 

Adizes speglas företagets tillväxt och åldrande av relationen mellan flexibilitet och kontroll. I 

tillväxtstadierna är företaget flexibelt, men saknar kontroll. I blomstringsstadiet, vilket Adizes 

ser som det ideala stadiet, då allting inom företaget faller på plats, har företaget en jämn 

balans mellan flexibilitet och kontroll. För att stanna kvar på toppen av sin välfärd krävs, 

enligt Adizes, arbete för att företaget inte ska börja åldras. Detta sker lämpligen genom att 

företaget hela tiden producerar nya produkter eller avknoppar nya verksamhetsområden. 

Adizes menar vidare att det är viktigt att företaget inte förlorar sin entreprenörskänsla oavsett 

om företaget är ett etablerat bolag.  
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4.1.4 Vår studies livscykelmodell 

Vi anser att Adizes (1988) livscykelmodell är ett bra verktyg för att kunna analysera 

fallföretagens nuvarande position i sin utveckling. Genom att använda Adizes modell som ett 

verktyg överensstämmer vi dock inte automatiskt med hans syn på att alla företag dör, att 

företag endast utvecklas gradvis från ett stadium till ett annat och att företags utveckling är 

stabilt förutsägbart beteendemönster. Vi är istället av den åsikten, i enlighet med Ahrens 

(1992), att många företag idag växer så pass snabbt att gränserna mellan ett stadium till ett 

annat lätt suddas ut. Vi ser inte heller något som motsätter faktumet att företag kan hoppa 

över vissa av livscykelmodellens stadier. Vidare anser vi att det enbart är de så kallade 

tillväxtstadierna i Adizes (1988) modell som är av intresse för vår studie. Detta då alla 

fallföretagen har uppfyllt kriterierna för tillväxtföretag (avsnitt 3.2.1 Urval) och därmed 

befinner sig i tillväxtstadier. Vi kommer dock utifrån Adizes modell avgränsa oss ytterliggare 

genom att enbart fokusera på de tillväxtstadier som sträcker sig från barndomen till 

mognaden. Detta då vi anser att alla fallföretagen redan har genomlevt både sitt idéstadium 

och babystadium.  

 

Därmed har vi valt att i vår kommande analys (kapitel 6) utgå från dessa karaktärsdrag enligt 

nedan för att kunna utläsa var respektive fallföretag befinner sig i livscykeln (Adizes 

livscykelmodell, 1988): 

 

Barndomsstadiet 

Utmärkande är att företaget fortfarande drivs av sin grundare. Ett vanligt bekymmer för 

barndomsföretag är att de breddar sin verksamhet för mycket utan att ha ett ordentligt fokus. 

Företaget har också för lite systematik och saknar ofta en etablerad policy för organisationen 

som helhet. I barndomsföretag delar individer på ansvaret och uppgifterna tenderar att 

överlappa varandra. Det är vanligt att cheferna hoppar från uppgift till uppgift, och försöker 

täcka allt på en gång. Företaget är byggt kring individer, och inte kring arbetsuppgifter. 

Beteendet hos företaget kan sägas vara reaktivt, istället för proaktivt. Resultatet blir ofta att 

personer tilldelas uppgifter på grund av att de råkar vara till hands, snarare än på deras 

kompetens. Ett barndomsföretag är därmed mer flexibelt än kontrollerat. När företaget 

mognar, lär det sig att låta bli vissa saker genom att göra de misstag som är oundvikliga. Det 

är, enligt Adizes (1988), en inlärningsprocess genom försök och misstag. Genom kriserna lär 

sig grundaren delegera ett visst ansvar nedåt i hierarkin, dock inte när det gäller viktiga beslut. 



REFERENSRAM 

31 

Vidare menar Adizes att när företaget gör några rejäla misstag och förlorar marknadsandelar 

kastas företaget in i nästa stadium av livscykeln.  

 

Ungdomsstadiet 

Enligt Adizes (1988) genomgår företaget under ungdomsstadiet en förnyelse, vilket ofta 

innebär att företaget skiljs från sin grundare. Företaget har helt enkelt vuxit förbi grundarens 

personliga kapacitet. Att utvecklas från ett barndomsföretag till ett ungdomsföretag är ofta 

väldigt svårt eftersom grundaren har svårt att släppa taget. Genom att ta in en professionell 

chefsperson i företaget förändras ledarskapet. Företaget kan ta in en professionell ledare på 

två sätt, antingen genom att företaget säljs eller genom att grundaren anställer en lämplig och 

kvalificerad ledare. Företaget måste bli mer professionellt, vilket innebär mindre intuition och 

mer professionalism i beslutsfattandet. Företaget börjar nu uppnå en någorlunda bra balans 

mellan flexibilitet och kontroll, men än är det inte en jämn balans. Under företagets 

omstrukturering är det vanligt att interna konflikter uppstår, och företaget kan då tillfälligt 

tappa målet ur sikte. Om systematiseringen lyckas och ledarskapet blir institutionaliserat 

förflyttas företaget till nästa steg i utvecklingen och når därmed sitt blomstringsstadium. 

(Adizes, 1988) 

 

Blomstringsstadiet 

Blomstringsstadiet är, enligt Adizes (1988), det ideala stadiet då allting inom företaget faller 

på plats. Detta är toppen på företagets välfärd. Genom att införa disciplin har det blomstrande 

företaget nu skapat en jämn balans mellan kontroll och flexibilitet utan att förlora sitt mål. 

Företaget har tillika välfungerande ramverk, policy och värderingar som styr företaget i ”rätt” 

riktning. Företaget vet vad de gör, vart de är på väg, samt hur de ska nå fram. De tjänar pengar 

samtidigt som tillväxten god. Företaget har en resurs- och resultateffektiv företagsledning 

vilket innebär en disciplinerad men ändå innovativ organisation. För att företaget ska stanna 

kvar i blomstringsstadiet krävs arbete för att inte börja åldras. Adizes (2000) poängterar att för 

en fortsatt lyckad utveckling och blomstring är det viktigt att företaget hela tiden producerar 

nya produkter eller avknoppar nya verksamhetsområden. Företaget får nu inte förlora sin 

entreprenörskänsla eller leva på gammal framåtanda istället för ny för då kommer företaget 

snart att plana ut i sin vitalitet. Företaget går då snart över till perioden som Adizes (1988) 

kallar för mognadsstadiet. Det menar författaren utgör slutstationen för tillväxten, samt kan 

ses som början till företagets nedgång.  
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Mognadsstadiet 

I mognadsstadiet börjar företaget visa första tecken på ålderdom. Företaget är fortfarande 

starkt, men utan flexibiliteten och den ungdomliga ivern. Adizes (1988) ser att företaget nu 

befinner sig i slutet av sin tillväxt och början av sin nedgång. Företaget börjar helt enkelt 

förlora den anda av kreativitet, innovation och lust till förändring som ledde företaget in i 

blomstringen. Företaget har sannolikt vid den här tiden nått en stabil position på marknaden, 

vilket har utvecklat en känsla av säkerhet. En säkerhet som lätt kan visa sig ogrundad i 

längden. Det är vanligt att företaget lägger mindre kraft på marknadsföring, samt forskning 

och utveckling eftersom den kan leva på tidigare prestationer. Företaget tenderar då att hålla 

på disciplinen och traditionerna, så att tidigare resultat inte hotas. I mogna organisationer 

brukar de ledande snarare tillbringa längre tid med varandra inne på kontoret än ute med 

kunder och säljare. Några typiska drag som kännetecknar mognande företag är att de har lägre 

tillväxtförväntningar, minskade förväntningar att erövra nya marknader samt ökad 

misstänksamhet mot förändring. Mognadsstadiet kan ofta förväxlas med blomstringen. Detta 

då mognadsföretag fortfarande har den målmedvetenhet, vitalitet, integrering och 

administrativa kompetens som företag har under blomstringen. Dock saknas det kraftfulla, 

proaktiva entreprenörsinriktade handlandet. Enligt Adizes är nu nedgångens frö sådda. 

(Adizes, 1988)  

 

4.1.5 Koppling livscykeln och framgångsfaktorer 

Utifrån vårt syfte och syftesprecisering har vi valt att fokusera på teorier om företags 

livscykel, enligt ovanstående avsnitt, samt studier och teorier om företags framgångsfaktorer. 

Kopplingen mellan teorierna om livscykeln och om framgångsfaktorerna är att vi vill 

undersöka huruvida det finns en koppling mellan fallföretagens nuvarande position i 

livscykeln och deras framgångsfaktorer. Vi anser att livscykelmodellerna skapar en 

grundläggande ram för att kunna utläsa var i livscykeln fallföretagen befinner sig idag. Vi vill 

därmed se om framgångsfaktorerna skiljer sig åt mellan fallföretag i olika utvecklingsstadier. 

 

4.2  Framgångsfaktorer 

Innan vi redogör för vår teoretiska referensram gällande framgångsfaktorer anser vi det vara 

av betydelse att klargöra vår syn på framgångsfaktorer för att läsaren ska veta vad vi menar 

med begreppet. I denna studie ser vi framgångsfaktorer som de faktorer som bidrar till att 
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företag kan bibehålla en uthålligt god tillväxt. Vidare ser vi framgångsfaktorer som den 

bidragande faktorn till att företag uppnår konkurrensfördelar gentemot övriga konkurrenter.  

 

4.2.1  Val av teorier 

Det finns olika studier där forskare haft som mål att identifiera vilka faktorer som bidragit till 

att företag blivit framgångsrika. Två av dessa teorier baseras på studier som genomförts på 

framgångsrika amerikanska företag (Peter och Waterman, 1982; Collin och Porras, 1994).  

Studien av Peter och Waterman (1982) genomfördes med utgångspunkt från 48 företag från 

olika näringsgrenar såsom högteknologiska företag, traditionella tillverkningsföretag, 

serviceföretag, råvarubaserade företag, entreprenörfirmor och konsumtionsföretag. Collin och 

Porras (1994) studie baserades istället på 18 stycken företag som representerade alla 

företagsområden inom privata och publika företag samt företag från olika geografiska platser i 

USA. Målet med båda studierna var att avslöja hemligheten bakom företagens framgång och 

på så vis få fram verktyg för andra företag att nå framgång. För att komplettera dessa studier 

ytterligare har vi även valt att ta in vissa teorier om vad som anses vara viktiga 

framgångsfaktorer för tjänsteföretag och tillväxtföretag (Axelsson, 1998; Ahrens, 1992; 

Molin, 2003). Framgångsfaktorerna för tjänsteföretag och är dock inte framtagna från en 

specifik studie utan snarare olika forskares syn på vilka faktorer som tjänsteföretag bör 

fokusera på. Vi har valt att använda oss av dessa teorier om framgångsfaktorer för att skapa en 

teoretisk förankring till vår kommande analys (kapitel 6).  

 

4.2.2 Teorier om framgångsfaktorer  

Vi kommer nedan att diskutera kring olika forskares syn på vilka framgångsfaktorer som är av 

betydelse för att företag ska kunna bibehålla sin framgång (Axelsson, 1998; Ahrens, 1992; 

Collin och Porras, 1994; Molin, 2003; Peter och Waterman, 1982).  

 

Självständighet och entreprenörskap 

Enligt Peter och Waterman (1982) är kreativitet, självständighet och risktagande centrala 

faktorer hos framgångsrika företag. Författarna hävdar att många större företag förlorar 

innovationsförmåga, vilket leder till att antalet innovationer minskar i samband med att 

företag växer. Framgångsrika företag däremot lyckas att bibehålla en innovativanda på alla 
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plan inom företaget genom att inte hålla anställda i strama tyglar utan istället ge dem 

möjligheten att vara kreativa.  Detta i syfte att ta fram nya produkter.  Företag uppmuntrar 

således anställda att kvarhålla entreprenörandan genom att ge dem självständighet. Peter och 

Waterman (1982) menar vidare att det inte räcker att bara att ge personalen självständighet 

och ansvar. Personalen behöver också ett kontinuerligt stöd från ledningen.  

 

Även Collins och Porras (1994) poängterar vikten av entreprenörskap och innovationsanda i 

företag. Framgång hos företag består till stor del av en ständig experimentering. Genom att 

pröva olika idéer menar Collins och Porras att företag slutligen finner något som fungerar bra 

för just deras verksamhet. Detta ser författarna som en evolutionär utveckling där 

framgångsrika företag anpassar sig till den naturliga omgivningen i takt med tillväxt. Denna 

utveckling sker i små steg som sedan genom av en oväntad möjlighet kan utvecklas till något 

stort.  

 

Motiverade medarbetare 

Peter och Waterman (1982) ser motiverade medarbetare som en viktig framgångsfaktor för 

företag då dessa bidrar till lönsam produktivitet i företag. För att medarbetare i företag ska bli 

motiverade måste de behandlas som företagets viktigaste tillgång. Motiverade medarbetare 

uppnås genom att företag exempelvis behåller medarbetare trots eventuell nedgång på 

marknaden, erbjuder kontinuerlig utbildning samt undviker en stel rangordning i den 

vardagliga kommunikationen. Vidare bör företag behandla medarbetare som kompanjoner 

samt med värdighet och respekt menar Peter och Waterman. Framgångsrika företag skapar 

också ofta en informell atmosfär genom att ha öppna dörrar och öppet kontorslandskap där 

chefer inte avskärmar sig från de anställda. Företagen strävar därmed att skapa en stark 

sammanhållning mellan chefer och medarbetare. Vifare anser  Peter och Watermanatt företag 

bör sträva efter att skapa en familjekänsla i företaget.  

 

Även för tjänsteföretag har medarbetare en stor betydelse menar både Axelsson (1998) och 

Molin (2003).  Vidare anser Axelsson (1998) att medarbetare har extra stor betydelse för 

tjänsteföretag, eftersom det är majoriteten av medarbetarna som har kontakten med kunder. 

Axelsson poängterar, liksom Peter och Waterman (1982), vikten av att företag visar respekt 

för medarbetarna i företaget. Om medarbetare inte känner sig respekterade kan det lätt leda till 

omotivation och hämningar i arbetet. Molin (2003) ser också vikten i att företag engagerar sig 

i sina medarbetare genom att uppmärksamma deras åsikter och göra dem medvetna om dess 
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betydelse för företaget. Det är enligt Molin (2003) viktigt att chefer är närvarande och är 

förebilder för sina anställda. Chefer ska inte leda företaget ifrån sitt kontor, utan bör istället 

finnas ute bland både kunder och medarbetare. Vidare menar Molin att företagets policys och 

regler ska vara förankrade i verkligheten och därmed stämma överens med medarbetarnas 

vardag. Om regler inte stämmer överens med företagets verklighet är det svårt för 

medarbetarna att ta dem till sig och respektera dem.   

 

Collins och Porras (1994) har till skillnad från övriga forskare (Ahrens, 1994; Axelsson, 

1998; Molin, 2003; Peter och Waterman, 1982;) ett annat resonemang om företags 

medarbetare. Enligt Collins och Porras (1994) har framgångsrika företag ett hårdare 

företagsklimat, vilket medför att engagemang, trevnad och familjekänsla inte bör ligga i 

fokus.  Collin och Porras hävdar att framgångsrika företag kräver väldigt mycket av sina 

medarbetare och är därmed mer krävande gällande medarbetares prestationer i förhållande till 

andra företag. Vidare påstår författarna att framgångsrika företag inte strävar efter att skapa en 

mjuk och behaglig miljö. Medarbetare som inte passar in på företaget blir inte heller 

långvariga.  

 

Kompetent personal 

I teorier om tjänsteföretag är medarbetares kompetens en oerhört viktig del för att kunna 

uppnå framgång. Axelsson (1998) menar att då det är medarbetarna som är tjänsteföretagens 

ansikte utåt är det väldigt viktigt att dessa är kompetenta att utföra sitt uppdrag. Tjänsteföretag 

verkar i en föränderlig omvärld och därför är det också extra viktigt att skapa en beredskap för 

ständig utveckling av ny kunskap samt avveckla föråldrad sådan.  

 

Höga mål och strävan efter att utvecklas 

Enligt Collins och Porras (1994) sätter ofta framgångsrika företag upp höga och näst intill 

ouppnåeliga mål. Författarna hävdar därmed att höga mål stimulerar en utvecklingsvilja hos 

företaget som många andra företag saknar. Alla företag har mål men målen utgör oftast inte 

några stora utmaningar för företagen. Framgångsrika företag skapar också tydliga mål där 

anställda vet hur målen ska uppnås och när målen ska anses uppnådda. Collin och Porras 

menar också att tydliga mål skapar en positiv företagsanda i företaget, samt medför 

engagerade medarbetare. Vikten av få och tydliga mål samt starka värderingar är något som 

även Ahrens (1992) i sina studier av tillväxtföretag har funnit är viktiga. Ahrens menar att en 

stark vision och riktning, stark produkt- och marknadsfokusering, starka värderingar gällande 
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produkt-, tids- och ekonomisk kvalitet, samt få tydliga operativa mål leder till att 

tillväxtföretagen snabbt kan agera på marknaden.  

 

Collin och Porras (1994) ser vinst som endast ett av målen för framgångsrika företag. Vinst är 

då inte nödvändigtvis det drivande och primära målet. Ändå tenderar framgångsrika företag 

att ha större vinst än övriga företag. Vidare menar Collin och Porras att framgångsrika företag 

har fler ideologiska mål än andra företag.  

 

Vidare påstår Collins och Porras (1994) att framgångsrika företags fokus snarare ligger på hur 

företaget kan förbättra sig ytterliggare än på hur framgångsrikt företaget är just nu. 

Framgångsrika företag har, enligt Collins och Porras, en vilja att ständigt utvecklas och 

förbättra framtida förutsättningar. Vidare har framgångsrika företag ett självkritiskt tänkande 

och en framåtanda som finns inarbetad i hela organisationen. Collin och Porras hävdar också 

att framgångsrika företag tänker långsiktigt och investerar i sin personal. Därmed letar 

företagen alltid efter nya idéer och tekniker i syfte att ständigt förbättras.  

 

Starka värderingar  

Enligt Collin och Porras (1994) har framgångsrika företag starka värderingar. Starka 

värderingar skapas då i syfte att inspirera och ge vägledning till anställda i företaget.   

 

Även Peter och Waterman (1982) poängterar vikten av företags värderingar. Genom att 

medarbetarna vet vilka som är företagets grundläggande värderingar, vet medarbetarna också 

vad företaget strävar efter. Peter och Waterman menar därmed att det är viktigt att företaget 

förmedlar sina värderingar inom hela företaget. Peters och Waterman (1982) anser, liksom 

Collins och Porras (1994), att det inte är uttalandet av värderingar som är det viktiga utan att 

de genomsyrar hela organisationen. Författarna menas att framgångsrika företag lyckas skapa 

ett dagligt beteende som fyller ett långsiktigt syfte.   

 

Collins och Porras (1994) menar även att framgångsrika företag har starka kärnvärderingar 

som sällan förändras. Enligt Collins och Porras skapar en stark kärnvärdering en stabil grund 

för företaget att stå på, vilket inte påverkas av trender som passerar under företagets livscykel. 

Collins och Porras poängterar dock att stabil kärnvärdering inte innebär samma sak som att 

företag blir stela och oföränderliga. Framgångsrika företag strävar alltid efter att utvecklas och 

göra ytterligare framsteg. Vidare menar författarna att företagen därmed lyckas vara flexibla 
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genom att förändra sig i takt med omvärlden, samtidigt som de stabila kärnvärderingarna 

bibehålls.  

 

Vidare framhåller Collin och Porras (1994) att framgångsrika företag har kultliknande 

organisationer, vilket skapas genom att hålla hårt på företagets kärnvärderingar. Det är då 

väldigt viktigt att anställda passar in i företaget och att dessa anammar kärnvärderingarna som 

företaget står för. Det finns även inslag av elitism där medarbetare har en känsla av att tillhöra 

något speciellt. Således påverkas medarbetare och styrs därmed av organisationens åsikter och 

kärnvärderingar. Det är också, enligt Collin och Porras, den kultliknande karaktären som 

hjälper företag att bevara sina kärnvärderingar.  

 

Även Ahrens (1992) anser att det är viktigt att rekrytera personer som passar in i företaget. 

Författaren menar att tillväxtföretag präglas av förändringens trygghet, och vårdas genom en 

noggrann rekrytering av förändringsvilliga människor. Organisationens drivkraft kommer då 

lika mycket underifrån som från själva ledningen. En anledning till detta menar författaren är 

att de personer som lever närmast marknaden har de bästa förutsättningarna att lära sig se och 

tolka marknadstrender snabbt.  

 

God kundkontakt 

Peter och Waterman (1982) menar att det viktigt att lyssna på företagets kunder i syfte att 

kunna erbjuda bra service och att skapa efterfrågade produkter. God kundkontakt är 

förutsättningen för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga. Enligt Peter och Waterman 

är det också kunder som ger företag de bästa idéerna. Framgångsrika företag skapar därför en 

nära kontakt och samarbete med sina kunder. Peter och Waterman påstår vidare att företag 

som erbjuder god service, kvalitet och tillförlitlighet skapar kundnöjdhet och därmed blir 

kunderna ofta en långsiktig inkomstkälla. Företaget har en serviceanda som genomsyra hela 

verksamheten.  

 

Peter och Watermans (1982) resonemang om vikten av en god kundrelation är också något 

som både Axelsson (1998) och Molin (2003) menar är en nyckelfråga för tjänsteföretag. 

Axelsson (1998) menar att det krävs ett nära samarbete mellan kund och leverantör där 

tjänsteföretaget måste ha god kunskap om kundens verksamhet.  Vidare anser Molin (2003) 

att det är viktigt att skapa förtroende hos kunden vilket också underlättas genom en god 

relation. 
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Enkel organisationsstruktur  

Peters och Waterman (1982) menar att många växande företag inför komplexa 

organisationssystem och strukturer, vilket oftast leder till att fler människor anställs för att 

kunna kontrollera dessa system. Enligt Peters och Waterman strävar framgångsrika företag 

istället efter att ha en strukturell enkelhet, vilket gör att alla som verkar inom företaget 

bibehåller förståelsen för verksamheten och organisationen. Till följd av en enkel 

organisationsstruktur kan också företag lättare genomföra omorganisationer.  

  

Även Molin (2003) resonerar om vikten att ha en enkel organisation i tjänsteföretag. Molin 

menar att det är viktigt att skapa en enkel och platt organisation med få beslutsnivåer, 

eftersom det skapar en bättre samhörighet och engagemang hos medarbetarna.  Molins (2003) 

resonemang överensstämmer således med Peter och Waterman (1982) ovanstående 

diskussion.  

 

Kombinerad organisationsstruktur 

Vidare menar Peter och Waterman (1982) att framgångsrika företag både har centraliserat och 

decentraliserat beslutsfattande. Framgångsrika företag är, enligt författarna, därmed strängare 

i frågan om resultatkrav men samtidigt mindre strikta vad gäller handlingssätt. Genom att 

ledningen ger medarbetarna ökat ansvar på alla plan i företaget lyckas också företaget vara 

flexibelt och snabbt på att uppmärksamma förändringar i omgivningen. 

 

Axelssons (1998) syn på beslutsfattandet gällande tjänsteföretag överensstämmer till viss del 

med Peter och Watermans (1982) ovanstående resonemang. Axelsson (1998) ser precis som 

Peter och Watermans (1982) att decentralisering och självstyrning ger bättre resultat än 

toppstyrning, eftersom kundens önskan därmed kan upptäckas och tillgodoses snabbt. 

Axelsson (1998) håller däremot inte med Peter och Waterman (1982) om vikten av ett 

kombinerat beslutsfattande. Även Ahrens (1992) ser flexibiliteten som en viktig byggsten för 

tillväxtföretag. För att tillväxtföretag ska kunna bibehålla sin flexibilitet menar Ahrens att fria 

resurser måste prioriteras, vilket medför att tillväxtföretagen tenderar att inte binda upp sig 

mer än absolut nödvändigt. 

 

Peters och Waterman (1982) påstår att framgångsrika företag har en effektiv organisation 

samt har förmågan att få saker genomförda. Framgångsrika företag undviker att bli för 

tungrodda och fokuserar istället på att skapa en slagkraftig handlingsbenägenhet. Företagen 
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strävar därmed efter att beslutsfattande i verksamheten ska gå fort samt snabbt kunna lösa 

problem. I många företag har framtagandet av nya produkter en benägenhet att ta väldigt lång 

tid samt är ofta väldigt resurskrävande. Peters och Waterman (1982) menar vidare att 

framgångsrika företag undviker ett långdraget framtagande av nya produkter genom att istället 

fokusera på att skapa en organisation som gör att verksamheten rullar på utan att ”fastna på 

vägen”. En anledning till att framgångsrika företag lyckas att skapa en handlingskraftig 

organisation är enligt Peter och waterman att de undviker att gå den formella vägen via 

uppbokade möten, massiva rapporter och långa PM. Istället förs en kontinuerlig informell 

kommunikation mellan anställda på olika nivåer i företaget.  

 

Mindre enheter/kontor 

Enligt Peter och Waterman (1982) delar framgångsrika företag upp sina företag i mindre 

enheter för att skapa hanterbarhet och engagemang. Större fabriker har svårare att fungera 

smidigt eftersom det lättare uppstår arbetskonflikter och hög personalomsättning. Författarna 

menat att mindre enheter håller den innovativa andan vid liv och blir ofta mer produktiva. 

Även Molin (2003) och Axelsson (1998) ser att tjänsteföretag kan få problem om enheterna 

blir för stora. Molin (2003) hävdar att när lokala enheter blir för stora är det lätt att lokala 

chefer blir alltför administrativa och hierarkiska, vilket kan leda till avskärmning från kunder 

och medarbetare. Enligt Molin kan det till slut innebära minskad eller ingen tillväxt alls för 

företaget. Vidare ser Molin att en mindre enhet där chefer är närvarande, ser möjligheter, 

inspirerar och tar beslut leder till god tillväxt. Axelsson (1998) menar också att lokala 

platskontor med chefer som är ansvariga för den lokala verksamheten ger närhet till kunder, 

kortare samt snabbare beslutsvägar. Sammanfattningsvis menar alla ovannämnda forskare 

(Axelsson, 1998; Molin, 2003; Peter och Waterman, 1982) att när enheter expanderar och blir 

för stora måste uppdelning ske till mindre enheter, som sedan i sin tur får fortsätta att växa.  

 

Väx organiskt inom företagets kompetensområde 

Peters och Waterman (1982) anser att företag inte bör ge sig på områden som ligger utanför 

deras faktiska kompetensområde. Framgångsrika företag uppnår, enligt Peters och Waterman, 

bra resultat just på grund av att det huvudsakliga fokuset är områden som företaget är bra på. 

Vidare menar Peter och Waterman att företag som förgrenar sig eller köper upp andra företag 

i en annan bransch ofta löper risk att misslyckas på grund av att nya företag tar mycket tid och 

bidrar till att företaget tappar huvudfokus. Enligt författarna köper framgångsrika företag ofta 

företag inom närbesläktade områden, där företaget redan besitter nödvändiga förkunskaper 
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och därmed kan skapa en kontrollerad mångfald.  Framgångsrika företag växer således till 

största delen organiskt. Peter och Waterman (1982) menar att eventuella företags uppköp görs 

efter regeln att endast små verksamheter som lätt kan plockas in i det egna företaget ska 

köpas.  

 

Kvalitet 

Vikten av kvalitet framkommer varken av Peter och Watermans (1982) eller Collins och 

Porras (1994) studier om framgångsfaktorer. I teorier om tjänsteföretag (Axelsson, 1998; 

Grönroos, 2002; Sternhufvud, 1998) framhålls dock kvalitet som en viktig framgångsfaktor. 

Ahrens (1992) menar att kvalitet och tillförlitliga produkter är viktiga för tillväxtföretag då de 

är grundförutsättning för en snabb expansion.  Det finns många olika definitioner och 

innebörder i begreppet kvalitet. Enligt Sternhufvud (1998) innebär kvalitet att leverantören 

har ambition att överträffa kundens förväntningar och kunden anser sig ha fått sina behov 

tillfredställda. Vidare ska kunden få ”value for money” samt vilja återvända till företaget i 

framtiden. Enligt Grönroos (2002) är kvalitet vad kunden upplever att det är. Det är således 

kunden egna preferenser som avgör huruvida denne anser att det är kvalitet på varan eller 

tjänsten eller inte. Ahrens (1992) menar att kvalitet leder till återköp, samt att kunderna 

rekommenderar produkten till andra köpare. Författaren menar att det är viktigt att 

produkterna på långsikt besitter den funktionella kvalitet då detta är det en snabb expansion 

ofta bygger på. Utöver kvalitet prioriterar tillväxtföretag även företagets ekonomi och  

Intäktssidan såväl som likviditeten ägnas mycket uppmärksamhet. Detta för att 

tillväxtföretagen ska kunna växa ytterligare. 

 

Axelsson (1998) poängterar vikten av att det inom tjänsteföretag blir ”rätt från början”. 

Kunder kan inte återlämna tjänster såsom produkter. Således är kvaliteten på tjänster extra 

viktigt eftersom tjänsten oftast uppstår i en direkt interaktion med kunden.  En misslyckad 

tjänst kan inte läggas åt sidan som en misslyckat vara kan göra eftersom tjänsten uppstår i 

interaktion med kunden. Det innebär, enligt Axelsson, att företagets förmåga att ställa saker 

och ting till rätta om fel uppstår också är en viktig faktor.  

 

Enligt Sternhufvud (1998) får tjänsteföretag som präglas av hög kvalitet ofta lojala kunder 

vilka även blir mer toleranta om fel råkar att uppstå. Hög kvalitet på utförda tjänster leder 

således till att kunder ofta återvänder till företaget, vilket även kan sänka företagets 

marknadsföringskostnader. Vidare menar Sternhufvud att om tjänsteföretaget håller en hög 
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kvalitet förbättras även möjlighet att ta ut högre pris än konkurrenterna. Axelsson (1998) 

påstår att kvaliteten är det som har störst påverkan på tjänsteföretags lönsamhet då det 

omedelbart påverkar dess priser, marknadsandelar samt omarbetningskostnader.  

 

Sternhufvud (1998) anser vidare att det finns ett antal kvalitetsparametrar som kunder fäster 

stor vikt vid. Några viktiga kvalitetsparametrar är därmed att leverantören ska ha beredskap 

att ta hand om kundens problem, att bemöta kunderna på ett vänligt sätt, att skapa en förmåga 

att förmedla en känsla av omsorg, att vara pålitliga samt att erbjuda en professionell 

kompetens. Tjänsteföretag ska också, enligt Sternhufvud, vara lyhörda och kunna läsa 

kunders behov. Det är även viktigt att företaget har en inlevelseförmåga och kan tänka sig in i 

kundens situation, vilket också påverkar företagets möjlighet att skapa en bra bas för passande 

kunderbjudanden.  

 

För att skapa kvalitet är det också viktigt att ledaren i tjänsteföretag gör klart för medarbetarna 

vad dess vision, affärsidé, mål och strategi är (Sternhufvud, 1998). Medarbetarna bör, enligt 

Sternhufvud, vara medvetna om vilka kriterier som tjänsteföretag har för att skapa hög 

kvalitet. Tjänsteföretag måste tydliggöra vad som menas med kvalitet och inte bara ha en 

svepande definition om begreppet. Vidare menar Sternhuvud att kvalitetsmålen också bör 

brytas ned till olika nivåer i företaget. Det gör att varje individ vet vilka åtgärder denne kan 

bidra med för att öka kvalitetsnivån i företaget. Därmed är det också lättare att följa upp varje 

individs bidrag. 

 

4.2.3 Kritik mot Peter och Waterman och Collins och Porras studier 

Vi har valt att redogöra för den kritik som har riktats mot Peter och Watermans och Collins 

och Porras studier. Många av de framgångsrika företagen i Peter och Watermans studie 

uppfyller inte längre författarnas urvalskriterier för framgångsrika företag. Enligt Doyle 

(1992) var det efter åtta år bara sex av företagen i studien som fortfarande uppfyllde 

urvalskriterierna. Det samma gällde för företagen i Collin och Porras studie. där hälften av de 

framgångsrika företagen efter tio år visade betydligt sämre resultat (Reingold och 

Underwood, 2004). 

 

Vidare hävdar Doyle (1992) att eftersom många företag som används i studier om 

framgångsfaktorer visar sig gå dåligt efter ett antal år går det inte säkerställa vilka faktorer 
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som gör företag framgångsrika. Reingold och Underwood (2004) menar att även om de 

framgångsrika företagen i Collin och Porras studie inte längre uppfyller urvalskriterierna 

presterar företagen ändå bättre än många andra företag. 

 

Collins och Porras (i Reignhold och Underwood, 2004) försvarar dock sin studies resultat och 

hävdar att framgångsfaktorernas användbarhet inte kan relateras till hur företagen som ingick 

i studien presterar idag. Författarna anser således att studien inte handlade om de 

framgångsrika företagen i sig, utan att det snarare handlade om principerna om 

framgångsfaktorerna.  

 

Vi anser att framgångsfaktorerna som är framtagna ur i Peter och Watermans och Collin och 

Porras studier ät tillämpbara oavsett att många av de företag som ingick i studien idag går 

sämre. Enligt oss är det inte nödvändigtvis framgångsfaktorerna som är missvisande utan 

företagen i studierna kan ha förändrats och därmed verkar utifrån andra framgångsfaktorer. Vi 

håller således med Porras och Collins (i Reignhold och Underwood, 2004) ovanstående 

tillbakavisning av kritiken om att det inte lönar sig att titta på studiens specifika företag utan 

snarare se framgångsfaktorerna som principer. Enligt oss bör varje företag utgå från sin 

verklighet och anamma de faktorer som passar företagets specifika organisation och 

marknadsmöjligheter.  
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5 FÖRETAGSPRESENTATION 

I detta kapitel presenterar vi studiens fallföretag genom en kort företagspresentation. Detta 

för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om fallföretagen. 

 

För att läsaren lättare ska kunna göra jämförelser mellan fallföretagen samt kunna bilda sig en 

uppfattning om fallföretagens storlek, har vi valt att göra en tabell som visar på skillnaden 

fallföretagen emellan vad gäller omsättning och antalet anställda (figur 6). 

 
Företags info Manpower Adecco Sverige Lernia Bemanning Arena Personal 
Omsättning Mkr 4145 1087 423 53 
Antal anställda 9500 2486 1139 420 
 

Figur 6: Fallföretagens omsättning och antal anställda 
Källa: Egen bearbetning 

 

Nu följer en kort företagsbeskrivning av våra fyra fallföretag för att läsaren ska få en ökad 

kunskap om dessa inför den kommande intervjusammanställningen (avsnitt 5.2). 

 

 

Manpower i Sverige kommer ursprungligen från en liten stenografbyrå som grundades år 

1953 i Stockholm. Den dåvarande ägaren Ulla Murman kan sägas vara lite av 

bemanningsbranschens banbrytare. Redan då hyrde hon ut kontorspersonal till företag för att 

lösa tillfälliga behov. År 1987 tog sonen över företaget och döpte därmed om företaget till 

Teamwork. År 1996 gick Teamwork ihop med Manpower, ett av världens största 

bemanningsföretag. 

 

Idag är Manpower Sveriges största bemanningsföretag med cirka 6 000 anställda i Sverige, 

kontor på ett 40-tal orter samt en marknadsandel på 35 procent. År 2004 hade Manpower 

Sverige en omsättning på 4145 miljoner kronor. Globalt finns Manpower i 67 länder och 

sammanlagt arbetar cirka 2 miljoner människor för företaget världen över. Manpower Sverige 

låg 2002 på en femte plats på utlandstillväxtlistan. Då hade företaget haft en genomsnittlig 

omsättningstillväxt på 55,1 % under de senaste fem åren. Manpower Sverige är idag ett 

fullserviceföretag inom bemanning med lösningar inom allt från kontorspersonal till ledning.  
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Företaget Adecco bildades globalt genom en sammanslagning av Adia och Ecco, vilket var ett 

franskt och ett schweiziskt bolag. Adecco har funnits länge på den globala marknaden och 

blev en spelare på den svenska marknaden först år 1997. Adecco Sverige hade då till en 

början en ganska låg marknadsandel, ca 1 % av den svenska marknaden. År 2001 köpte 

Adecco Sverige upp ett annat bemanningsföretag som hette Olsten. Detta uppköp ledde till att 

Adeccos marknadsandel inom den svenska bemanningsbranschen ökade med hela 11 %. Idag 

har Adecco Sverige 20 % av bemanningsmarknaden. Globalt omsatte Adecco cirka 155 

miljarder svenska kronor förra året, där ca 1,1 miljarder kronor av dessa omsattes i Sverige. 

Adecco Sverige låg 2002 på en sjunde plats på den utländska tillväxtlistan med en 

genomsnittlig omsättningsökning på 49,4 % under de senaste fem åren (svd.se, 2005). 

 

I Sverige är Adecco idag rikstäckande med närmare 40 lokalkontor och med cirka 4 500 

anställda. Företaget i stort är världens ledande bemanningsföretag med cirka 650 000 

anställda i 70 länder. Adecco Sverige är idag det tredje största bemanningsföretaget i Sverige 

mätt i kronor. Företaget arbetar med uthyrning, rekrytering, outsourcing, career services, samt 

ett antal olika tjänster inom i stort sätt alla branscher och sektorer.  

 

 

 

 

Lernia Bemanning (Lernia) startade sin verksamhet i Stockholm 1998 och de finns idag på 

ett 40-tal orter i Sverige. År 2004 var Lernia placerade på första plats på tillväxtlistan. 

Företaget har i genomsnitt haft en tillväxt på 326 % de senaste fem åren (svd.se, 2005). Det 

har således haft en stark utveckling och i snitt expanderat med sex nya etableringar per år 

sedan 1998. År 2004 hade Lernia en omsättning på 423 miljoner kronor och har idag cirka 

973 stycken bemanningskonsulter anställda.  Idag är även Lernia marknadsledande inom 

deras nisch (industri och verkstad) och är det 5:e största bemanningsföretaget på svenska 

marknaden. 

 

Lernia Bemanning AB är ett helägt dotterbolag till Lernia AB och som är ett statligt ägt 

företag. Lernia Bemanning erbjuder olika typer av bemanningstjänster inom teknik-, industri- 
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och logistik företag. De erbjuder helhetslösningar inom personaluthyrning, rekrytering, 

rehabilitering, omställning och legoproduktion (material). 

 

 

Arena Personal startade sin verksamhet i Stockholm år 1994. Fyra år senare, år 1998, 

öppnades det första kontoret utanför Stockholm. Idag ligger företaget på en sjunde plats på 

tillväxtlistan med en genomsnittlig omsättningsökning på 73 % under de senaste fem åren  

(svd.se, 2005). År 2003 låg de dock på första plats med en genomsnittlig ökning på 103 %. 

Arena Personal har idag en omsättning på 70 miljoner och kontor i Stockholm, Eskilstuna, 

Västerås, Örebro och Malmö. Utöver de 20 kontorsanställda har företaget drygt 400 stycken 

uthyrda per månad.   

 

Storleksmässigt ligger idag Arena Personal på en 10 plats av bemanningsföretagen i Sverige. 

Företaget arbetar med personaluthyrning, rekrytering, ”hyra först - anställ sedan”, 

entreprenad, rekrytering, outplacement och rehabilitering, omplacering och karriärplanering 

samt vård. Företaget är främst specialiserade på uthyrning inom produktion, lager-, logistik-, 

administration, ekonomi- och receptionspersonal. (material) 
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6 EMPIRI 

I detta kapitel redogör vi för vår insamlade empiri genom en intervjusammanställning av ett 

fallföretag i taget.  

 

Utifrån våra två intervjuer på respektive fallföretag har vi valt att göra en 

intervjusammanfattning för varje fallföretag (3.2.3 intervjuer). Motiveringen till vår 

sammanfattning av intervjuerna är att respondenterna svarade likartat på våra frågor, vilket 

därmed skulle innebära mycket upprepningar om vi redogjorde för en intervju i taget. Vidare 

vill vi påpeka att all information som ligger till grund för detta empiriska avsnitt förvärvade vi 

genom våra intervjuer med respondenterna på fallföretagen.  

 

6.1  Manpower 

Den 29 april 2005 intervjuade vi Anette Mossenberg som är kontorschef för Manpower i 

Linköpingsregionen. Linköpingsregionen omfattar Linköping, Mjölby, Kisa, Motala och 

Skänninge. Mossenberg har varit verksam i företaget under 1,5 år och hon började sin bana 

som rekryteringskonsult. Positionen som hon innehar idag har hon haft i cirka en månad. Den 

4 maj 2005 intervjuade vi Ann-Christine Redin som sitter i Manpowers företagsledning. Hon 

är ansvarig för verksamhetsutvecklingsfrågor vilket innebär metodik, system och utbildning. 

Redin har arbetat inom företaget i 11år. 

 

6.1.1 Företagets Livscykel 

Målfokus: 

Manpowers vision är, enligt både Mossenberg och Redin, att före år 2010 vara Sveriges 

största privata arbetsgivare och det ledande tjänsteföretaget i Norden. Företaget vill expandera 

inom samtliga områden som den verkar i samt få en ökad geografisk täckning. Redin anser 

också att Manpowers mål är att förändra och förnya arbetslivet samt sättet att göra affärer på. 

Vidare har Manpower har som mål att vara den högst värderade samarbetspartner för sina 

kunder, och att alltid vara den partner som kunderna väljer först. Utöver dessa stora mål finns 

det självklart taktiska mål som Manpower vill uppnå såsom kundnöjdhet och tillväxtmål 

menar både Redin och Mossenberg.  Mossenberg ser tillväxtmålet lite som ett mantra som 

hela tiden upprepats år efter år.  
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Varken Mossenberg eller Redin anser att Manpowers övergripande mål har förändrats något 

under de senaste åren. Manpower har alltid haft som mål att vara den största aktören på 

marknaden och idag är företaget störst på marknaden. 

 

Organisationsstruktur: 

Redin anser att Manpower har en kombinerad organisationsstruktur beroende på vilken fråga 

det gäller. Vissa övergripandefrågor styrs mer centralt. Det krävs, enligt Redin, en kärna för 

att hålla ihop ett stort bolag. Enligt Redin är det väldigt decentraliserat ute på regional nivå, 

där respektive kontorschef besitter stor förhandlingsfrihet vilket Mossenberg håller med om. 

Mossenberg kan i princip styra sin region hur hon vill bara hon följer Manpowers ramverk. 

Det finns, enligt Mossenberg, vissa riktlinjer som varje kontor måste följa. Varje 

regionalkontor har budget och resultatmål som de måste nå upp till, men hur respektive 

kontor väljer att nå sina mål lägger sig inte ledningen i. Både Mossenberg och Redin anser att 

kommunikationen inom Manpower till stor del är av ganska informell karaktär, men att det 

sker formell kommunikation i form av möten och rapporter. Redin kan utläsa en förändring av 

Manpowers struktur under de senaste åren. Manpower har blivit mer centraliserat och mindre 

decentraliserat. Enligt Redin handlar det mycket om att säga att företaget inte har råd 

beroende på att prispressen blivit högre och marginalerna lägre, vilket i sin tur leder till en 

mer centraliserad struktur i många frågor. Företaget har då inte råd att ha flera system et cetra. 

 

Öppna kontorslandskap är ett starkt koncept bland alla kontor inom Manpower. Enligt Redin 

bidrar öppna kontor till att besluten går snabbare. Ofta är medarbetarna beroende av varandras 

beslut och då bidrar ett öppet kontor till en lättare och snabbare samarbetsform. Mossenberg 

ser att den typ av kontorslandskap medför ett bättre arbetstempo där alla medarbetare 

inspireras av varandra.  

 

Respondenternas syn på företagets utvecklingsstadium: 

Enligt Mossenberg är Manpower fortfarande i ett expanderande utvecklingsskede. En fas som 

hon betecknar som ”en tillväxtfas med en viss mognad”. Med det menar Mossenberg att 

Manpower ännu inte har nått sin mättnadsnivå, men att företaget är mer moget nu än för några 

år sedan. En anledning till mognaden är att företaget lärt sig av sina tidigare misstag, 

exempelvis från nedgången år 2002.  
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”Tillväxt får aldrig ske på bekostnad av kvalitet. Företaget måste hinna med sin egen 

utvecklingstakt.” 

Mossenberg (050429) 

Till skillnad från Mossenberg ser inte Redin att hela företaget befinner sig i en och samma 

fas. Redin anser att Manpowers olika verksamhetsområden är i olika skeden i utvecklingen. 

Där den traditionella uthyrningen av kontorspersonal är i en mognadsfas, medan de nya 

koncepten, exempelvis callcenters, helt klart är i tillväxtfasen. Företaget har även helt nya 

idéer på gång som Redin anser ligger i en födelsefas. Genom att Manpower har som 

målvision att hela tiden förändra bemanningsmarknaden har företaget också alltid nya 

koncept på gång i startgropen. 

 

6.1.2 Framgångsfaktorer 

Manpowers framgångsfaktorer: 

•  Starka värderingar 

I framgången ligger, enligt både Mossenberg och Redin, mycket av Manpowers starka 

värderingar – att Manpower är personligt, kompetent och innovativt. All personal hos 

Manpower ska stå för företagets värderingar. Redin menar att stort engagemang hos 

personalen är en stor säkerhet för att företaget ska få gott rykte. Kärnan för framgång, enligt 

Redin, är att hålla en hög kvalitetsnivå på tjänsterna som erbjuds samt att de anställda står för 

företagets värderingar. Manpower mäter engagemanget hos personalen genom enkäter och 

intervjuer. Detta då engagerad personal är en oerhört viktig del i Manpowers varumärke.  

 

Personal som gör det lilla extra är det som skiljer Manpower från andra företag och detta är 

också det som är vår nyckel för att skapa och bibehålla tillväxt. 

Redin (050504) 

 

•  Enkel målvision; att vara en kvalitativorganisation 

Den viktigaste framgångsfaktorn förutom värderingarna är, enligt Redin, att Manpower är en 

kvalitativorganisation. Manpower har väldigt höga kvalitetskrav på sina anställda. Manpower 

erbjuder därmed sina kunder en så kallad ”nöjdkundgaranti”, vilket innebär att kunder får 

pengarna tillbaka om inte tjänsterna som utförts inte uppnår önskad kvalitetsnivå. Redin 

poängterar att Manpower aldrig konkurrerar med pris utan alltid med kvalitet. Genom att ha 

en hög kvalitetsnivå på tjänsterna blir kunder nöjda och återkommer. Kvalitetskravet är en 
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stor bidragande faktor till Manpowers goda rykte. Företaget är idag marknadsledare och 

genom kvalitetssäkring stannar företaget kvar där framhåller Redin.  

 

•  Affärsidé som ligger i tiden →uppmärksamma på marknadsförändringar. 

Det är, enligt Mossenberg, väldigt viktigt för bemanningsföretag att hålla sig á jour med 

marknaden så att kunderna vet att företagets tjänster och lösningar ligger i tiden. I svåra tider 

hjälper ofta företaget sina kunder med uppsägningar, omställningar et cetera. För att ett 

bemanningsföretag ska kunna bibehålla en god tillväxt är det viktigt att marknaden vet att 

företaget har resurser att hitta lösningar vilket, enligt Mossenberg, Manpower också har. 

Vidare menar Redin att för att uppnå framgång måste företaget hela tiden omdefiniera sina 

förutsättningar för att följa marknadens behov och krav.  

 

”Förändring är ett sätt att leva.” 

Redin (050504) 

 

•  Stort och seriöst företag som samtidigt är flexibelt 

Både Redin och Mossenberg ser Manpowers storlek som en positiv faktor för att uppnå 

framgång. Mossenberg ser att ett stort företag som Manpower har råd att ta eventuella 

nedgångar till skillnad från många mindre konkurrenter. Genom att Manpower finns på 

många orter i Sverige, och dessutom är ett globalt företag, kan företaget också lätt samla ihop 

många medarbetare om en kund skulle önska, exempelvis 50 uthyrare på en och samma gång. 

För att uppnå framgång är det viktigt att kunderna ser Manpower som en seriös part menar 

Redin. Genom att vara en seriös part skapas även en trygghet hos kunderna. Oavsett att 

Manpower är en stor organisation anser Mossenberg inte att företaget har förlorat sin 

flexibilitet, exempelvis kan regionkontoren snabbt lösa problem som uppkommer utan att 

invänta beslut uppifrån. Det är viktigt att vara rörliga i takt med marknadens krav och 

skiftande behov. 

 

”För att överleva i denna föränderliga bransch krävs en flexibel framtoning...” 

Mossenberg (050429) 
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•  Aktiva på marknaden genom kundbesök och övrig marknadsföring 

Genom att vara aktiv på marknaden uppnår Manpower en stark konkurrenskraft gentemot sina 

konkurrenter. Kunderna vet att Manpower finns. Det beror, enligt Redin, på Manpowers alla 

marknadsföringskampanjer samt alla kundbesök.  

 

”Vi är enligt undersökningar ”top-of-the-mind” hos kunderna. Det första människor tänker 

på när de hör ordet ”bemanning” är oftast  Manpower.” 

Redin (050504) 

Redin menar att Manpower genomför mycket personligt säljarbete, exempelvis kundbesök, 

precis som alla andra bemanningsföretag. 

 

”Oavsett vad alla tror trampar vi grus som alla andra bemanningsföretag.” 

Redin (050504) 

 

•  Bred verksamhet med ett stort tjänsteutbud 

Genom att ha en stor och bred verksamhet står Manpower ganska solid genom 

konjunktursvängningar och kan därmed bibehålla lönsamheten oavsett konjunkturläge menar 

Redin. Detta då olika affärsområden balanserar varandra, vissa tjänster går bra i 

lågkonjunkturer medan andra går bra i högkonjunkturer och vice versa. Vidare anser Redin att 

en bred och stor verksamhet bidrar till att företaget kan matcha såväl små som stora kunders 

behov. 

 

•  Kundnärhet genom lokal förankring 

En lokalförankring skapar en nära relation mellan innemedarbetare, uthyrd personal och 

kunder, vilket gör det lätt att avläsa ”vibbar” parterna emellan. Manpower kan känna därmed 

snabbt känna av marknadstrender. För kunden är även lätt tillgänglighet en viktig faktor vid 

val av samarbetspartner. Mossenberg menar att genom en närhet till företagets kunder kan 

tjänster erbjudas som går utöver företagets varumärke, exempelvis att hjälpa kunden att hitta 

nya och innovativa lösningar för ett visst syfte.  
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•  God relation till facket  

Redin påpekar att Manpower alltid anställer personal på lagliga former, vilket också skapar en 

tillförlitlighet hos kunden. Kunder vet att Manpower alltid håller sig inom fackets ramar, 

vilket Redin ser som en styrka gentemot många konkurrenter. 

 

Är framgångsfaktorerna konstanta eller föränderliga? 

Både Mossenberg och Redin anser att själva grundkärnan i framgångsfaktorerna inte 

förändras över tiden. Värderingarna som driver Manpower framåt kommer att fortsätta vara 

desamma, såsom den höga kvalitetsaspekten. Däremot säger både Mossenberg och Redin att 

vissa framgångsfaktorerna kan förändras över tiden. För att överleva på marknaden är det 

oerhört viktigt att följa med marknaden och kundernas behov, vilket också ställer olika krav 

på framgångsfaktorerna. Förändring är ett sätt att leva menar Redin. Att förändras med 

marknaden är viktigt i en bransch som bemanningen menar både Redin och Mossenberg. 

Utifrån Redins perspektiv så omdefinieras marknaden hela tiden och därmed omdefinieras 

också kraven på företaget. Redin tror inte att Manpower kommer att göra exakt samma sak 

om 10 år.  

 

6.2 Adecco Sverige 
 

Den 13 april 2005 intervjuade vi Thomas Gustafsson på Adecco Sverige (Adecco) i 

Linköping. Hans position inom företaget är kontorschef för den lokala enheten som täcker 

distrikten Linköping, Motala och Mjölby. Gustafsson har varit verksam i företaget sedan fem 

år. Den 22 april 2005 intervjuade vi Tony Gratland på Adecco i Norrköping, där han arbetar 

som bemanningsansvarig. Gratland har varit verksam i företaget under cirka ett års tid.  

 

6.2.1 Företagets livscykel 

Målfokus: 

Enligt både Gustafsson och Gratland är Adeccos mål att vara deras kunders och leverantörers 

främsta val samt att företaget direkt ska förknippas med inhyrd personal. Adecco vill att deras 

kunder ska se företaget som en Humanresource partner (HR-partner), och inte bara som ett 

företag som exempelvis hyr ut en telefonist. Målet är att Adecco ska vara ett företag som 

kunder och leverantörer kan ta hjälp av gällande personalfrågor, såsom rekrytering, uthyrning, 

samt vid nedläggning och uppsägning av personal. Gustafsson anser att Adeccos mål att vara 
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en HR partner har blivit tydligare under de senaste fem åren i takt med att branschen och 

företaget har mognat. Adecco ses idag mer som en samarbetspartner för kunderna och därmed 

har företaget, enligt Gustafsson, börjat gå ifrån den renodlade stämpeln som 

bemanningsföretag tidigare har stått för. 

 

Enligt både Gustafsson och Gratland är Adeccos övergripande mål att bli det största eller det 

näst största bemanningsföretaget i Sverige inom samtliga områden som företaget arbetar med. 

Gratland poängterar dock betydelsen av att upprätthålla hög kvalitetsnivå även om företagets 

verksamhet utökas. Företaget får inte växa på bekostnad av kvaliteten. Utifrån ett regionalt 

perspektiv betonar Gratland vikten av att företagets mål är att bibehålla kvaliteten på arbetet 

gentemot kunder och konsulter, med avseende på engagemang, ärlighet och närhet. 

 

Organisationsstruktur: 

Adecco i Sverige är en väldigt decentraliserat organisation hävdar både Gratland och 

Gustafsson, då nästan varje beslut fattas ute på respektive lokala enhet.  

 

”De lokala kontoren kan ses som många små bolag i det stora bolaget.” 

Gustafsson (050413) 

 

Grundtanken hos Adecco är, enligt Gratland, att jobba med ganska små kontor. Adecco vill 

inte att de lokala kontoren ska bli för stora, utan om ett distrikt växer och blir för stort öppnas 

ännu ett kontor inom samma distrikt. Gratland menar att små enheter ger fördelar då närheten 

är oerhört viktig. De regionala kontorens närhet till konsulter och kunder gör att de kan känna 

av marknadsströmmarna bättre. I små kontor vet också alla vad som ska göras och vad som 

faller på deras lott. De små kontoren anser Gustafsson går hand i hand med framgångfaktorn 

att Adecco är duktigt på att hitta kundföretagen och göra kundbesök.  

 

Det finns dock ett ramverk som måste följas när det gäller exempelvis anställningskontrakt, 

marknadsföring, försäljning et cetera. Huvudkontoret i Stockholm är det som styr Adecco i 

stort och fattar de mer strategiska och övergripande besluten, exempelvis bestämmer vilka 

sektorer som ska utvidgas, om ett nytt kontor ska etableras, om en viss fokus ska hållas under 

en period et cetera. Den lokala planeringen styrs dock, enligt både Gustafsson och Gratland, 

ute på de enskilda kontoren. Företaget har en ledning som pekar med hela handen att de 

lokala kontoren ska uppnå ett visst mål. Hur kontoren sedan väljer att göra det är upp till varje 
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enskilt kontor menar Gustafsson. Alla kontor inom Adeccos organisation har inte samma 

struktur och därför kräver inte heller huvudkontoret att alla kontor ska hantera alla beslut på 

samma sätt. För övrigt så har Adecco en liten overhead organisation eftersom det är mer 

kostnadseffektivt. Enligt Gustafsson är det vikigt för bemanningsföretag att hålla fasta 

kostnader låga för att kunna bibehålla en långsiktig lönsamhet.  

 

Alla Adeccos kontor är uppbyggda med öppna kontorslandskap, vilket både Gratland och 

Gustafsson enbart ser fördelar med. Öppna kontor skapar en ”vi-känsla” i arbetsatmosfären; 

då någon gör något bra blir alla glada och pigga av det, om det istället händer något tråkigt 

kan man stötta och hjälpa varandra. Både Gustafsson och Gratland anser att de regionala 

kontoren har en informell kommunikation medarbetare emellan. Atmosfären på Adecco gör 

enligt Gratland att de anställda känner sig delaktiga i företagets utveckling och tillväxt. 

Gratland känner att Adecco Norrköping är ”hans Adecco”, och vill därför göra det lilla extra 

för att det ska gå bra för företaget.   

 

Respondenternas syn på företagets utvecklingsstadium: 

Både Gustafsson och Gratland anser att Adecco har mognat något under de senaste åren 

genom att ha skapat sig ett välkänt varumärke. De ser ändå att företaget idag är i en 

expansionsfas med en stor potential att fortsätta att växa.  

 

”Adecco är som en ostoppbar bulldozer som bara kommer att fortsätta gå framåt, sakta men 

säkert...” 

Gustafsson (050413) 

Gustafsson ser därmed att Adecco kommer att vara Sveriges största bemanningsföretag inom 

tio år. Som vi nämnt tidigare  har Adecco har som målsättning att bli störst på alla marknader 

som företaget jobbar med.  

 

6.2.2 Framgångsfaktorer 

Adeccos framgångsfaktorer: 

•  Kompetenta och nöjda medarbetare 

Eftersom bemanningsbranschen är en oerhört relationsbunden bransch är det viktigt att 

företaget rekryterar kompetent personal. Enligt Gratland är det betydelsefullt att anställa 

konsulter som utgör bra ambassadörer för företaget.  Gustafsson poängterar också vikten av 
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att rekrytera rätt personal och att hitta vägar för att hitta och attrahera denna personal. Har 

företaget en konsult som inte presterar bra eller missköter sig kan företagets rykte befläckas 

och det kan ta år innan kunden återfår förtroende för företaget. I vissa fall kan samarbetet 

sluta att existera helt.  Gustafsson menar att om företaget har kompetenta medarbetare inne på 

kontoren blir det också lättare att bibehålla kunderna genom förbättrade möjligheter att 

placera ut rätt personal på rätt plats. Samarbetet mellan innemedarbetarna, konsulterna och 

kunden är otroligt viktigt att underhålla, samt kravet på att vara lyhörd för de behov som 

finns. Vidare menar han att det är viktigt att kunden ser att Adecco satsar på sina medarbetare 

och att medarbetarna får chansen att utvecklas. Har företaget både nöjda kunder och nöjda 

medarbetare på fältet tjänar också företaget mera pengar. Adecco har således, enligt Gratland, 

ett vinnande koncept genom att företaget arbetar mycket med att ha nöjda medarbetare. Det är 

även viktigt att företaget kan bibehålla och utveckla den kompetens som finns hos företagets 

medarbetare. Detta medför, enligt Gratland, att kunderna vågar satsa på företagets konsulter 

och därmed ser samarbetet som en långsiktig lösning. 

 

•  Marknaden vet att Adecco finns  

En av de största framgångsfaktorerna för Adecco anser Gustafsson är företagets gedigna 

säljarbete. Adecco, till skillnad från många konkurrenter, satsar väldigt lite pengar på 

marknadsföring och reklam, i form av tidningsannonser, tv-reklam. Istället lägger företaget 

energi på att göra kundbesök genom att åka ut till företag och presentera sig. Adecco gör, 

enligt både Gustafsson och Gratland, fler kundbesök än många av sina konkurrenter. 

Gustafsson mäts exempelvis varje dag utifrån hur många besök han gör, hur många affärer 

han tecknar, hur många konsulter som tecknas et cetera. 

 

•  Kvalitet, engagemang och närhet – starka värderingar 

 

”För kunden är det oerhört vikigt med trygghet. Genom att vi satsar på kvalitet, engagemang 

och närhet kan vi ge kunden den trygghet som de önskar.” 

Gratland (050422) 

Med engagemang menas att det ska finnas en vilja att utvecklas samt ett visat engagemang för 

kunder såväl som medarbetare. Närhet är att regionalkontoren ska finnas nära kunderna och 

därmed erbjuda dem lättillgänglighet. Det är även viktigt att Adecco står för sin höga kvalitet 

genom att vara en arbetspartner som kunder kan lita på i vått och torrt. För kunden är det även 

betydelsefullt att rätt kompetens erbjuds till rätt pris. 
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•  Många affärsområden och en bred kundbas 

Ytterligare en framgångsfaktor för att skapa och bibehålla långsiktig tillväxt är, enligt 

Gustafsson, att bredda kundbasen och att ha många affärsområden. Det gäller att ha flera 

affärsområden och många kunder så att inte företaget står och faller på en kund. Under vissa 

perioder går vissa affärsområden upp medan andra går ner menar Gustafsson. 

 

”Det är svårare att välta en full lastad ångbåt än en liten segelbåt.” 

 Gustafsson (050413) 

 

Gustafsson menar att många små lokala bemanningsföretag är helt beroende av en eller två 

kunder och tappar företaget då sin största kund tappar företaget kanske 70 % av sin 

omsättning. Då är det svårt för företag att överleva eftersom marginalerna inom 

bemanningsbranschen är så små.  

 

•  Flexibel organisation 

En framgångsfaktor är, enligt Gustafsson, att ha en intern organisation som kan växla om och 

klara av att erbjuda snabba och innovativa lösningar vid kundernas varierande behov. Ett 

bemanningsföretag måste kanske kunna hjälpa sin kund med rekrytering ena dagen, hyra ut en 

telefonist andra dagen och tredje dagen hjälpa till med en person som är uppsagd.  

Flexibiliteten ser Gustafsson som en viktig framgångsfaktor om företaget ska bli en stor och 

bestående aktör på bemanningsmarknaden.  

 

•  Globalt företag 

Företagets globala verksamhet ser Gustafsson som Adeccos stora konkurrenskraft. I och med 

att Adecco finns i 70 länder så kan företag skriva avtal med kunder som är gällande i flera 

länder. Adecco kan, till skillnad från många konkurrenter, erbjuda sina kunder en global 

bemanning. En annan konkurrensfördel, enligt Gustafsson, är att företaget är lönsamt - 

Adecco tjänar pengar. Lönsamheten gör att företaget har råd att utvecklas och finnas kvar på 

marknaden.  

 

Är framgångsfaktorerna konstanta eller föränderliga? 

Både Gustafsson och Gratland anser att framgångsfaktorerna inte är konstanta över tiden, utan 

menar att de förändras. Gustafssons säger att när kunderna förändras, förändras också 

faktorerna som gör att Adecco lyckas. Det är därför viktigt att vara lyhörd och följa med 
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kundernas behov. Samarbetet med kunderna har under de senaste fem åren förändrats ganska 

mycket.  Förr ville exempelvis Eriksson hyra in personal som byggde telefoner, idag vill 

Eriksson istället ha hjälp med applikationsingenjörer med några års erfarenheter. Kraven på 

Adecco förändras hela tiden. I en bransch som bemanningen är det oerhört viktigt att inte bli 

statisk. Om ett bemanningsföretag blir för statiskt kommer det vara svårt, enligt Gustafsson, 

att behålla lönsamheten över tiden.  

 

6.3 Lernia Bemanning  

Den 25 april intervjuade vi Mia Hasselgren Lundberg som är platschef på Lernia Bemanning 

(Lernia) i Östergötland och har arbetat där i ett år. Den 2 maj intervjuade vi Eva Örnrå som är 

Lernias regionchef för region öst vilken är en av totalt tre regioner. Örnrå har arbetat på 

företaget i fem år.  

 

6.3.1 Företagets livscykel 

Målfokus: 

Enligt Hasselgren-Lundberg är Lernias mål att skapa en långsiktig lönsamhet, uthållighet och 

tillväxt. Lernia har vissa ekonomiska mål och företaget ska själv kunna bära sina kostnader. I 

2003 års årsredovisning framkommer det också att företagets mål är att öka försäljningen 

genom nyetableringar och förtätningar samt vara en långsiktigt partner. Örnrå säger att 

företaget jobbar med balanserat styrkort som består av fem olika styrkor som ska balanseras. 

Dessa styrkor består av olika mål som företaget strävar efter att uppfylla.  Örnrå menar att 

samtliga mål är lika viktiga och Lernia fokuserar således inte bara på de finansiella målen, 

men utan pengar finns det inget handlingsutrymme. Örnrå säger liksom Hasselgren-Lundberg 

att tillväxt är ett viktigt mål för företaget.  

 

Örnrå menar att det mål som förändrats mest under åren är företagets fokusering på deras 

nisch. Tidigare hyrde företaget ut allt möjligt, men med åren har fokuseringen på industrin 

blivit allt tydligare.  Vidare säger hon att ramverket är klarare idag, det vill säga vad företaget 

gör och inte gör.  
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Organisationsstruktur: 

Lernia är en decentraliserad organisation. Enligt Hasselgren-Lundberg har varje kontor fritt 

handlingsutrymme inom de grundregler som finns. Örnrå säger att platskontoren är väldigt 

självständiga och fattar mycket egna beslut. Vidare menar hon att Lernia har en liten 

överbyggnad. Organisationen består av VD, en personalchef och en ekonomifunktion. Under 

dessa finns tre regionchefer med ett antal platschefer under sig. Under dessa finns sedan 

projektledare och längst ner i organisationen finns konsulterna. Styrningen i företaget är både 

informell och formell. Hasselgren-Lundberg säger att de har ett antal formella möten varje år, 

men att det också förekommer informella kontakter mellan ledning och kontor.  Örnrå menar 

att organisationen är mer formell på papper än vad den är i verkligheten.  

 

Varken Örnrå eller Hasselgren tror att det är någon större skillnad på företagsstrukturen idag 

jämför med vad det var förut. Det som kan ha förändrats är att företaget har hittat grunderna i 

vad som är framgång och att det är tydligare med detta idag. Det innebär dock ej enligt Örnrå 

att företaget blivit mer centraliserat utan tvärt om. 

 

Respondenternas syn på företagets livscykel: 

Både Hasselgren-Lundberg och Örnrå säger att Lernia fortfarande är i en tillväxtfas och att de 

strävar efter att bli större och utvecklas ytterligare.  I och med att företaget har denna 

inställning menar Örnrå också att det är väldigt viktigt att de medarbetare som finns i 

företaget instämmer i denna filosofi för annars passar de inte in.  

 

6.3.2 Framgångsfaktorer 

Lernias framgångsfaktorer: 

•  Små lokala kontor med stor handlingsfrihet → flexibel organisation 

Hasselgren-Lundberg anser att en av företagets framgångsfaktorer är att varje kontor har 

möjlighet att anpassa sig till den ort där de är etablerade. Varje kontor fokuserar således på de 

tjänster som behövs på respektive ort. Vidare menar hon att kontoren har väldigt stor frihet 

inom de ramar som företaget har. En av företagets framgångsfaktorer är att företaget har en 

konsekvent strategi med stark lokal förankring samt att det placerar kontor tätt samlade i 

viktiga industriregioner. Lernia strävar efter att etablera mindre kontor med ett snitt på tre 

personer. När ett kontor börjar bli för stort delas det i syfte att behålla företagets ”optimala” 

storlek.  Hon menar således att det är väldigt viktigt att företaget är lyhört och har ögonen på 
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vad som händer på marknaden. Hasselgren-Lundberg säger att företagets att företagets 

strategi för att klara av konjunktursvängningar är att vara ett väldigt flexibla. De har små 

kontor och de har en beredskap att stänga ett kontor om det blir olönsamt. Om ett kontor inte 

visar ett positivt resultat under en viss tid stängs kontoret helt enkelt ner. Vidare menar 

Hasselgren-Lundberg att tack vare ett bra samarbete mellan olika regionalkontor kan företaget 

bibehålla en god flexibilitet, vilket påverkar företagets snabbhet att erbjuda sina kunder 

personal.   

 

•  Personliga relationer med kunder och anställda 

Eftersom kontoren hålls små skapas goda och personliga relationer och kontakter med både 

kunder och medarbetare.  

 

•  Starka värderingar 

Hasselgren-Lundberg ser företagets starka värderingar som en viktig framgångsfaktor. Dessa 

värderingar är; 

- Respekt:  Alla människor har lika värde. 

- Engagemang:  Företaget står för det de gör och tror på det de gör.  

- Professionalism:  Lönsamhet och kvalitet på tjänsterna. 

- Ansvar:  Öppen organisation som tål genomlysning och som man kan lita på.  

 

Lernia har lagt ner stort arbete på att identifiera sina grundvärderingar. Företagets stabila 

värdegrund ger därmed riktningen för beslutfattande, möten och affärsuppgörelser. Företagets 

riktlinjer, policys och ramverk grundar sig på dessa värderingar och de synliggörs i hela 

företaget.  

”Företagets värderingar är inte bara nedskrivna på papper, utan de genomsyrar hela vår 

verksamhet.” 

Hasselgren-Lundberg (050425) 

 

•  Kompetent  och nöjd personal 

Hasselgren-Lundberg anser att en framgångsfaktor är att Lernia alltid strävar efter att hitta 

kompetent personal till sina kunder snabbt. Vidare anser hon att tack vare att företaget 

erbjuder de anställda bra avtal attraherar företaget många duktiga medarbetare. Till skillnad 

från många andra bemanningsföretag har Lernias uthyrningskonsulter fast lön från första 
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dagen av sin anställning, oavsett om de är uthyrda eller inte. De anställda på Lernia får 

därmed alltid 100 procent av sin lön.  

 

”Eftersom våra anställda alltid får ut all sin lön, oavsett om de är uthyrda eller inte, skapar vi 

en trygghet för dem. Vi upplever att trygg personal leder till nöjd personal. En nöjd personal 

leder också ofta till att kunden blir nöjd och glad” 

Örnrå (050502) 

 

Vidare menar Hasselgren-Lundberg att det inte hjälper att skaffa många kunder om företaget 

inte har kompetent personal som gör kundrelationen lyckad. För Lernia är kvaliteten på 

tjänsterna som företaget erbjuder, med fokus då på en hög kompetens, oerhört viktigt för att 

företaget ska uppnå konkurrensfördelar gentemot övriga konkurrenter. Enligt Örnrå 

konkurrerar inte företaget med pris utan med kvalitet i form av hög kompetens på personalen. 

 

•  Entreprenörskap 

På grund av den stora handlingsfriheten ute på respektive regionalkontor tillåts personalen 

vara entreprenörer menar Hasselgren-Lundberg, vilket skapar en positiv anda och en strävan 

efter att vilja utvecklas. 

 

•  Mycket kundbesök 

Ytterligare en av Lernia framgångsfaktorer är, enligt Örnrå, den aktiva marknads-

bearbetningen. Örnrå menar att Lernia aldrig har genomfört stora reklamkampanjer, utan har 

istället enbart fokuserat på att genomföra ”extremt” mycket kundbesök. 

 

”Vi är ett bemanningsföretag som har nött skosulor istället för att köpa annonser...” 

Örnrå (050502) 

 

•  Nischade 

Hasselgren-Lundberg och Örnrå anser att företagets nischning en framgångsfaktor. Örnrå 

menar att genom sin nischning kan Lernia fokusera på det som företaget är bra på. Vid starten 

år 1998 erbjöd Lernia till en början många tjänster inom olika verksamhetsområden. Enligt 

Örnrå insåg företaget ganska snart att för att lyckas inom branschen krävs en nischning. 

Genom att Lernia idag är nischad till industrimarknaden ökar företagets trovärdighet 

framhåller Örnrå. Samtidigt som företaget är nischade erbjuder det många tjänster inom den 
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nischen, vilket också är en framgångsfaktor. Det fokuserar således inte bara på uthyrning av 

personal utan även med bland annat rehab och rekrytering. Örnrå säger att vid kundbesök 

diskuteras samtliga tjänster och det är alltid något av dessa som intresserar kunden. Hon 

menar att det inte finns en kund som inte har problem inom något av dessa områden. 

 

•  Goda fackliga kontakter → gott rykte 

Enligt Örnrå är företagets goda kontakter med facken en framgångsfaktor. Till exempel när 

företaget måste göra uppsägningar i samband med sämre tider leder ett bra samarbete till 

bättre förståelse och det underlättar vid svårare tider. Om detta samarbete inte fungerar är det 

lätt att företagen får dåligt rykte vilket kan skada företagets image.  

 

Hasselgren-Lundberg anser att Lernias konkurrensfördelar är att företaget har väldigt gott 

rykte. Örnrå anser att Lernias konkurrenskraft är att företaget är relativt stort och har många 

kunder. Detta menar hon ökar förtroendeaspekten eftersom företaget kan visa att det har goda 

referenser som till exempel avtal med Volvo och Saab. 

 

•  God ekonomi 

Örnrå ser Lernias goda ekonomi som en framgångsfaktor eftersom den ger företaget ett stort 

handlingsutrymme, vilket då också får en positiv påverkan på företagets möjlighet att skapa 

och bibehålla en hög tillväxt. Genom att Lernia idag har ”muskler” kan företaget lättare 

etablera sig på fler orter.  

 

För att Lernia ska bibehålla tillväxten förs ofta diskussioner om ämnet gällande eventuella 

tillvägagångssätt och agerande. Företaget tar också hjälp av externa partners, exempelvis 

Ahrens, för att öka kunskaperna om tillväxt,  hur tillväxten kan skapas och bibehållas et 

cetera.  

 

”Det är viktigt att höja blicken och titta utanför de egna väggarna..” 

Örnrå (050502) 

 

Lernia besöker även andra länder för att undersöka deras marknadsbehov, samt för att göra 

benchmarking på liknande utländska företag. De internationella konkurrenterna har många 

fördelar då de har globala avtal med stora multinationella företag och detta är något som 

Lernia måste ta ställning till huruvida de ska etablera sig utomlands. 
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Är framgångsfaktorerna konstanta eller föränderliga? 

Örnrå anser att framgångsfaktorer är både av konstant och föränderlig karaktär. Hon 

framhåller att det finns vissa fundamentala framgångsfaktorer som är företagets tydliga 

kännetecken och dessa behöver finnas ganska lång tid för att få någon genomslagskraft. Sedan 

menar hon att det finns andra framgångsfaktorer som förändras mer över tid, det vill säga de 

kommer och går i samband med trender.  

 

6.4 Arena Personal 

Den 11 april intervjuade vi Anders Ihre. Han är försäljningschef på Arena Personal i 

Stockholm och har arbetat inom företaget sedan 1998. Den 21 april intervjuade vi Ola 

Hammargren. Han är sälj- och rekryteringsansvarig på Arena Personal i Örebro och har 

arbetat där sedan hösten 2001.  

 

6.4.1 Företagets livscykel 

Målfokus: 

Både Ihre och Hammargren anser att företagets mål är att vara en liten och personlig 

organisation som erbjuder sina kunder en personlig service. Självklart strävar också företaget 

efter både kort och långsiktig lönsamhet. Ihre poängterar att varje regionalkontor har samma 

mål, vilket han anser bidra till att det inte blir konkurrens mellan olika avdelningar. Annars 

kan intern konkurrens lätt bli ett problem då vissa avdelningar inte vill släppa sina kunder till 

andra områden i företaget, även om det vore bäst för företaget som helhet.  

 

Trots att Arena Personal under de senaste åren har skapat en hög tillväxt ser inte Ihre att 

företaget idag har tillväxt som ett huvudsakligt mål. För några år sedan var dock 

målsättningen att skapa tillväxt genom att växa geografiskt och storleksmässigt med utökning 

av antalen kontor utanför Stockholm.  

 

Organisationsstruktur: 

Arena Personal uppfattas av både Ihre och Hammargren som en decentraliserad organisation, 

där varje regionalkontor får jobba väldigt individuellt efter sina egna geografiska 

förutsättningar. Hammargren anser att företaget dessutom har väldigt korta beslutsvägar. 
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Många beslut kan fattas på plats med kund. Hammargren poängterar vidare också att Arena 

Personal är en ganska informell organisation.  

 

Det är fortfarande Arena Personals grundare som driver företaget och sitter på posten som 

verkställande direktör. Enligt Ihre kan detta snart komma att förändras, då företaget är snart 

ska genomföra en nyemission. En nyemission leder till att nya ägare kommer in i företaget 

vilket i sin tur kan komma att ställa andra krav på ledningen gällande ledningsstil, företagets 

synsätt et cetra. Hammargren ser det enbart som positivt att grundaren fortfarande driver 

företaget. Utifrån hans synvinkel är den nuvarande VD:n både entreprenör och administratör 

och har på ett framgångsrikt sätt utvecklat företaget i takt med marknadens krav. Dessutom 

menar Hammargren att VD:n visade stort tålamod och kompetens under de åren då Arena 

Personal upplevde en svacka för något år sedan. Hammargren ser grundaren som en viktig del 

av företagets framgång. Ihre instämmer också i att den nuvarande VD:n har varit en viktig del 

i Arena Personals utveckling.  

 
Respondenternas syn på företagets utvecklingsstadium: 

Idag anser både Hammargren och Ihre att företaget är i en tillväxtfas. De tror både dock att 

företaget snart är på väg mot en mognadsnivå. En nivå där företaget är nöjd med antalet 

kontor. Företaget har inte som mål att växa med fler kontor men däremot vill de fortfarande 

utöka företagets tjänster.  

6.4.2 Framgångsfaktorer 

Arena Personals framgångsfaktorer: 

•  ”Liten och personlig organisation” 

En betydande framgångsfaktor för Arena Personal, anser både Ihre och Hammargren, är att 

företaget klarat av att bibehålla en ”liten organisation” trots att företaget vuxit under de 

senaste åren.  Genom att bibehålla ”en liten organisation” kan en personlig kontakt mellan 

innemedarbetare, konsulter och kunder hållas. Den personliga kontakten anser Ihre försvåras 

genom att ha en stor och opersonlig organisation.  

 

”Bättre att vara ett stor kund i ett litet företag än att vara liten kund i ett stort företag.” 

Ihre (050411) 
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•  Flexibel organisation 

En annan viktig framgångsfaktor för Arena Personal menar både Ihre och Hammargren är 

företagets flexibilitet. En liten och flexibel organisation kan lösa problem snabbt jämfört med 

mer stelbenta och större konkurrenter. Ett flexibelt företag har, enligt Ihre, möjligheten att 

tillsätta kompetent personal exakt när kunden efterfrågar tjänsten. Både Ihre och Hammargren 

påpekar även vikten av att ha en liten och flexibel organisation när det gäller behovet av att 

byta inriktning om något område inte är tillräckligt lönsamt. Arena Personal kan då snabbt 

byta marknad om företaget märker att någon av dess marknader stagnerar.  

 

•  Kompetent personal 

Ytterligare en framgångsfaktor, enligt Ihre, är att företaget enbart anställer bra och kompetent 

personal med flexibelt tänkande och som löser uppdragen efter kundernas behov. Företagets 

anställda ska vara handlingskraftiga, ha en social begåvning och snabb uppfattningsförmåga. 

Dessutom anser Ihre att det är en stor fördel om företagets anställda har erfarenhet från 

tidigare arbeten. Företaget lägger således ner mycket arbete på att hitta rätt personal till rätt 

kund. Både Ihre och Hammargren menar att personalen ute på fälten är oerhört betydelsefulla 

för företagets framgång då de är företagets ansikte utåt. Både Ihre och Hammargren anser för 

övrigt att Arena Personal är väldigt mån om sin personal och att detta i sig kan ses som en 

framgångsfaktor. Nöjda medarbetare leder ofta till nöjda kunder som i sin tur leder till 

lönsamhet och framgång.  

 

•  Hög kvalitetsnivå 

Hammargren ser att företagets höga kvalitetsnivå på tjänster som erbjuds är en betydande 

framgångsfaktor. Kvalitetsaspekten på tjänster anser han går hand i hand med förtroendet som 

skapas mellan företaget och kund. Kompetenta medarbetare gör att kvaliteten på företagets 

tjänster blir hög, som i sin tur leder till att kunden får förtroende för företaget.  En hög kvalitet 

medför att kundernas förtroende växer, vilket ökar chansen att de att anlitar företaget igen. 

Därmed ser Hammargren kvalitet och förtroende som två enormt viktiga faktorer för att Arena 

Personal ska nå framgång.  

 

•  Brett utbud av tjänster 

Det är viktigt att kunna erbjuda tjänster som kunderna och marknaden är i behov för tillfället. 

Hammargren ser även de personliga kundbesöken som en viktig del för företaget att kunna 
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bibehålla sin lönsamhet oavsett konjunkturläge. Det är viktigt att synas, så att kunderna vet att 

företaget finns. Mer kundbesök är, enligt Hammargren, bevisat att ge mer affärer.  

 

Är framgångsfaktorerna konstanta eller föränderliga? 

Hammargren och Ihre ser inte framgångsfaktorer som konstanta över tiden, utan anser att de 

kan förändras dagligen då bemanningsbranschen är en väldigt föränderlig bransch. Däremot 

anser Hammargren att Arena Personals grundläggande faktorer för att skapa framgång, såsom 

kvalitet och förtroende, alltid kommer vara av betydelse. Vidare menar Hammargren att det är 

viktigt att vara uppmärksam på när vissa framgångsfaktorer inte längre bidrar till framgång på 

grund av ändrade behov hos marknaden. Framgångsfaktorer ska, enligt Hammargren, alltid 

innebära nöjda kunder och bidra till lönsamhet. 
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7 ANALYS 
I detta kapitel analyserar vi vår empiriska information med hjälp av vår teoretiska 

referensram gällande teorier om livscykelmodeller och framgångsfaktorer. 

 

För att läsaren lättare ska kunna knyta ihop vår teoretiska referensram med vår empiri har vi 

valt att strukturera denna analys utifrån samma upplägg som vår referensram. Vi kommer 

först att analysera huruvida fallföretagen befinner sig i olika utvecklingsstadier med hjälp av 

vissa utvalda delar av Adizes (1988) livscykelmodell (avsnitt 4.1.4). Därefter kommer vi att 

analysera vilka framgångsfaktorer som är av betydelse för tillväxtföretag inom 

bemanningsbranschen för att kunna bibehålla en uthållig tillväxt. Vidare kommer vi att 

analysera huruvida det finns en koppling mellan fallföretagens nuvarande position i 

livscykeln och deras framgångsfaktorer. Vi avslutar kapitlet med att analysera huruvida 

framgångsfaktorerna som vi har identifierat hos fallföretagen är av konstant eller föränderlig 

karaktär. 

 

7.1 Företagets livscykel 
I vår analys av fallföretagens nuvarande position i livscykeln har vi valt att analysera ett 

fallföretag åt gången. Vår motivering till detta avsnittets upplägg är att vi anser det 

överensstämmer med studiens syftesprecisering vad gäller att utläsa i vilket 

utvecklingsstadium respektive fallföretag befinner sig i idag.  

 

7.1.1 Manpower 

Utifrån Adizes (1988) syn på livscykelns olika stadier är Manpower, enligt oss, antingen i sitt 

blomstringsstadium, i sitt mognadsstadium eller i ett stadium där emellan. Enligt Adizes  

kännetecknas blomstringsstadiet av att företaget har en bra balans mellan kontroll och 

flexibilitet utan att förlora sitt mål, samt att företaget har en effektiv ledning som bidrar till att 

företaget både har disciplin och innovationsförmåga.  

 

Det som tyder på att Manpower är i sitt blomstringsstadium, enligt oss, är företagets 

kombinerade organisationsstruktur, den tydliga målfokusen, samt balansen mellan disciplin 

och innovation. Idag har Manpower både en centraliserad organisationsstruktur, såväl som en 

decentraliserad. Företagets övergripande beslut fattas centralt medan övriga beslut gällande 
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affärer fattas ute på respektive regional kontor. Genom en stor förhandlingsfrihet ute på 

kontoren uppmuntrar Manpower entreprenörsanda och innovativt beteende hos sin personal, 

alla beslut måste dock verka inom Manpowers ramverk. Manpowers styrka bygger mycket 

kring företagets grundläggande värderingar (personligt, kompetent och innovativt) som 

genomsyrar hela organisationen och dess uppbyggnad. Vi ser därmed att Manpower genom 

att ha en kombinerad organisationsstruktur, samt ett tydligt ramverk med gemensamma 

värderingar skapar en god balans mellan disciplin och innovation, samt en någorlunda god 

balans mellan kontroll och flexibilitet. Självklart är inte ett så stort företag som Manpower 

lika flexibelt som ett litet bemanningsföretag, men genom att decentralisera beslutsfattandet ut 

till respektive regionalkontor kan flexibiliteten bibehållas någorlunda. Utöver en bra 

balansgång har även Manpower en tydlig målbild, att bli Sveriges största arbetsgivare, vilket 

är en uttalad och gemensam vision för hela organisationen. En annan aspekt som talar för att 

Manpower är i ett blomstringsstadium är dessutom företagets önskan att hela tiden förändras 

med marknaden, samt viljan att förändra arbetslivet. För en fortsatt utveckling och blomstring 

är det viktigt att hela tiden producera nya produkter eller avknoppa nya verksamhetsområden 

(Adizes, 2000).  

 

I mognadsstadiet kännetecknas, enligt Adizes (1988), företaget fortfarande av att vara starkt, 

men utan den iver som fanns i den tidiga tillväxten. Kontrollen från ledningen blir ofta 

striktare, och då ofta på bekostnad av företagets flexibilitet. Företaget välkomnar nya idéer, 

men är inte lika hängiven som förut. Vanligt att företaget lägger mindre vikt på 

marknadsföring, och därmed lever mycket på tidigare prestationer. Adizes menar vidare att 

mognadsföretag har byggt upp en stabil position på marknaden, vilket därmed har utvecklat 

en känsla av säkerhet hos företaget.  

 

Det finns, enligt oss, vissa faktorer som pekar på att Manpower är på väg mot en 

mognadsnivå. Företaget har verkat i branschen i många år och skapat sig en stabil position på 

marknaden. Dessutom lever Manpower mycket på tidigare prestationer. Ett bra exempel är 

”Nisse-kampanjen” som Manpower fortfarande kan leva på. Vi anser vidare kunna utläsa 

vissa tendenser av säkerhet hos Manpower på grund av sin uthålliga dominans på marknaden. 

Våra respondenter på Manpower hävdar att Manpower kommer att finnas kvar på marknaden 

oavsett eventuella nedgångar i framtiden. Företaget har även under de senaste åren blivit mer 

centraliserade, vilket sägs bero på ökat krav på kostnadseffektivitet. Manpower är idag en stor 

och reglerad organisation, vilket därmed ökar kravet på en professionell ledning. Det krävs 
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mycket planering för att styra ett stort företag idag menar Redin (050504). Balansen mellan 

kontroll och flexibilitet kan utifrån denna aspekt väga tyngre åt kontrollsidan än åt 

flexibiliteten.  

 

Faktorer som talar emot att Manpower är i sitt blomstringsstadium är, enligt oss, företagets 

storlek samt dess stabila och uthålliga position på marknaden. Adizes (1988) betonar 

svårigheten i att ha en stor och reglerad organisation utan att kontrollen får negativa effekter 

på flexibiliteten. Frågan är då om kontrollen i Manpower har ökat på bekostnad av företagets 

flexibilitet.  Det enda som vi har att gå på i detta avseende är våra respondenter på Manpower 

sa om företagets flexibilitet under intervjuerna. Våra respondenter hävdar båda två att 

Manpower fortfarande är ett flexibelt företag oavsett storleken. Vidare ser våra respondenter 

snarare företagets stora storlek som en konkurrensfördel gentemot konkurrenter än som en 

nackdel för företagets flexibilitet. Vidare ser vi att Manpowers stabila och dominerande 

position på marknaden bidrar till en viss säkerhet hos företaget om att alltid finnas kvar i 

toppen. En säkerhet som, enligt oss, kan innebära att Manpower inte alltid är lika ”på hugget” 

som andra konkurrenter. Säkerheten i tron om att alltid vara det vinnande laget kan få 

förödande konsekvenser, samt eventuellt leda till nedgång.  

 

Faktorer som, enligt oss, talar emot att Manpower har nått en mognadsnivå är företagets 

starka vilja att hela tiden föryngra sig genom att utveckla nya verksamhetsområden et cetera. 

Vi ser inte att Manpower har förlorat sin kreativitet, innovation och lust till förändring vilket 

Adizes (1988) poängterar är en viktig del för att företag ska stanna i blomstringsstadiet och 

därmed förhindra negativt åldrande.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att Manpowers nuvarande position i livscykeln i är någonstans i 

slutet av blomstringsstadiet och början av mognadsstadiet. I enhetlighet med Adizes (1988) 

syn på blomstringsföretag ser vi att Manpower vet vad de gör och vad de inte bör göra. 

Företaget har både framtidsvision och självkontroll, samt kan både växa och ge vinst 

samtidigt. Men vi ser också, som vi har nämnt enligt ovan, vissa tecken på mognad. 

Manpower är dock idag fortfarande ett starkt företag.  Vi har därmed valt att kategorisera 

Manpowers utvecklingsstadium som ett ”moget blomstringsstadium” eftersom vi ser att 

företaget har mer kännetecken som stämmer in på blomstringsföretag än på mognadsföretag.  

Vi ser dock inte Manpower som ett stilrent blomstringsföretag utifrån ovanstående 

resonemang 
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7.1.2 Adecco Sverige 

Utifrån Adizes (1988) teori om företags livscykel anser vi att det finns flera faktorer som 

pekar på att också Adecco Sverige (Adecco) idag är i sitt blomstringsstadium, vilka dessa 

faktorer är kommer vi att analysera vidare nedanstående stycke. Som vi tidigare har nämnt 

kännetecknas blomstringsföretag av en bra balans mellan kontroll och flexibilitet utan att 

förlora målfokus, och där företagets effektiva ledning bidrar till att både disciplin och 

innovationsförmåga kan bibehållas.  

 

Adecco är idag en decentraliserad organisation med inslag av centralt beslutsfattande. Enligt 

våra respondenter kan varje lokalkontor ses som små företag i det stora företaget. Varje 

kontor har därmed fritt handlingsutrymme, dock inom det ramverk som finns att tillgå. Det 

centrala inslaget är att alla övergripande och strategiska beslut fattas av företagets ledning. Vi 

ser därmed att Adecco genom sitt decentraliserade beslutsfattande på regionalnivå kan ha en 

hög flexibilitet inom företaget, vilket skulle vara svåruppnått om alla beslut fattades centralt. 

Genom en stor handlingsfrihet på regionalkontoren kan också innovativt och entreprenöriellt 

beteende hos personalen uppmuntras. En av respondenterna poängterade under vår intervju att 

ledningen ofta sätter ett högt uppsatt taktiskt mål för varje kontor, exempelvis gällande vinst, 

men hur sedan kontoren väljer att uppnå målen är upp till respektive kontorschef att 

bestämma. Det handlar då mycket om att vara idérik för att uppnå målen. Genom att ha 

centralt beslutsfattande om övergripande frågor samt starka värderingar skapas en enhetlighet 

och gemenskap i företaget som helhet. Genom att ha en liten överbyggnadsorganisation kan 

Adecco både ha en hög flexibilitet och samtidigt vara kostnadseffektiv. 

 

En annan faktor som talar för att Adecco nått sitt blomstringsstadium är företagets tydliga 

målbild. Adecco har en tydlig övergripande vision att bli det största eller näst största 

bemanningsföretaget i Sverige inom samtliga verksamhetsområden som företaget arbetar 

med. På regionalt plan är målet att vara kunders första handsval. Vidare har Adecco som 

målsättning att hela tiden förändras med marknaden, vilket Adizes (1988) ser som en 

förutsättning för företag ska kunna bibehålla sin blomstring. För Adecco är det viktigt att 

kunna erbjuda snabba och bra lösningar utifrån kunders varierande behov. Enligt Adizes 

(1988) är det också viktigt för företag för att kunna fortsätta att utvecklas och blomstra att 

hela tiden producera nya produkter eller avknoppa nya verksamhetsområden.  Ett annat tecken 

som vi ser tyder på att Adecco är i sitt blomstringsstadium är att företaget både har bra 
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lönsamhet och god tillväxt. Genom att företaget har en god ekonomi skapas också 

förutsättningar för fortsatt tillväxt. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att Adecco idag har en kombinerad organisationsstruktur som 

genom decentralisering på regionalnivå kan bibehålla företagets flexibilitet. Genom centralt 

beslutsfattande om övergripande frågor, samt ett tydligt ramverk och starka värderingar kan 

Adecco också hålla en bra nivå av kontroll. Vidare anser vi att Adecco har en bra balans 

mellan flexibilitet och kontroll. Regionalkontoren kan agera i takt med att kunders krav och 

behov förändras, men är ändå inte okontrollerbara. Därmed ser vi inga faktorer som motsätter 

att Adeccos nuvarande position i livscykeln är blomstringsstadiet. Adecco vet vad de gör, vart 

de är på väg, samt hur de ska nå fram. Företaget har en klar målvision inför framtiden.  

 

7.1.3 Lernia Bemanning  

Det finns, enligt oss, flera faktorer som pekar på att Lernia Bemanning (Lernia), precis som 

Manpower och Adecco, har nått sitt blomstringsstadium. Som vi tidigare nämnt kännetecknas 

blomstringsföretag av en jämn balans mellan flexibilitet och kontroll, utan att förlora sin 

målfokus. Företaget är då på grund av sin effektiva ledning, enligt Adizes (1988) både 

disciplinerad och innovativ. Vi anser att Lernia har en bra balans mellan flexibilitet och 

kontroll. Lernia styrs genom en decentralisering där varje regionalkontor har fritt 

handlingsutrymme inom de ramar som finns. Företaget har sedan en liten överbyggnad som 

tar de övergripliga besluten. Genom att regionalkontoren har handlingsfrihet skapar företaget 

en flexibilitet som är svår att ha om alla beslut skulle fattas centralt. Samtidigt skapas en 

enhällighet i kontrollen genom den lilla överbyggnaden. En viktig aspekt att ta hänsyn till här 

är dock att Lernia, till skillnad från övriga konkurrenter, är ett statligt bolag. Det är viktigt att 

allt som statliga företag gör klarar av granskning, både vad det gäller moraliska och lagliga 

aspekter. Faktumet att Lernia är statligt anser vi kan bidra till att kontrollsidan faktiskt väger 

tyngre än företagets flexibilitet. Båda våra respondenter menar att Lernia är ett mer formellt 

företag på ”pappret” än i verkligheten. Vidare poängterar båda våra respondenter poängterar 

att företaget är ett väldigt entreprenöriellt företag med starka värderingar (respekt, 

engagemang, professionalism och ansvar), där varje regionalkontor anpassas efter kundernas 

varierande behov. Enligt Adizes (2000) är blomstrandeföretag disciplinerade men ändå 

innovativa och tillfredställer sina kunders skiftande behov, vilket vi ser stämmer väl överens 

med Lernia enligt ovanstående resonemang. 



ANALYS 

70 

En annan aspekt som talar för att Lernia nått sitt blomstringsstadium är företagets tydliga 

målbild. Till skillnad från ett barndomsföretag som, enligt Adizes (1988), lätt rusar åt allt för 

många håll samtidigt har Lernia funnit sin nisch inom branschen. Företagets mål är idag 

väldigt fokuserat på den nisch som företaget kan och är bra på. Genom att pröva sig fram 

inom olika verksamhetsområden har Lernia hittat en nisch på den svenska marknaden. 

Lernias fokusering har lönat sig och idag är företaget marknadsledande inom sin nisch. Precis 

som vi tidigare har nämnt vet företag i blomstringsstadiet vad de gör, vart de är på väg och 

hur de ska nå fram. Företaget har då både en god lönsamhet och en hög tillväxt menar Adizes. 

Lernia har en god ekonomi som påverkar företagets handlingsutrymme positivt, samt skapar 

möjligheter för företaget att växa snabbare.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att Lernia idag är i sitt blomstringsstadium enligt ovanstående 

resonemang. Det enda som vi kan se verkar som en motpol till detta är faktumet att företaget 

är statligt. En statlig kontroll anser vi kan påverka företagets flexibilitet negativt, men enligt 

våra respondenters utsago är det inte fallet för Lernia. 

 

7.1.4 Arena Personal 

Vi ser inte att Arena Personal har nått varken sin höjdpunkt eller sin mognad än, utan vi ser 

snarare att företaget är i sitt barndomsstadium men kan var på väg mot sitt ungdomsstadium. 

Utifrån vår empiriska studie kan vi, vilket vi kommer visa i kommande stycke, utläsa olika 

faktorer som tyder på att Arena Personal fortfarande är kvar i barndomen. 

 

Enligt Adizes (1988) är barndomsstadiet ett snabbväxande stadium i vilket affärsidén 

fungerar. Företaget har då byggt upp en verksamhet som leder till ökad omsättning. Arena 

Personal har under några år haft en god genomsnittlig tillväxttakt och därmed skapat sig ett 

namn inom bemanningsbranschen. Adizes menar att ett kännetecken för barndomsstadiet är 

att företaget breddar sin verksamhet utan att egentligen ha en tydlig fokus. Nya 

verksamhetsområden ses snarare som chanser till att växa än som en del i företagets mål. Till 

skillnad från våra övriga fallföretag fick vi uppfattningen av att Arena Personal inte riktigt 

hittat sin fokus inom branschen. Det bör poängters att det snarare är vår egen uppfattning än 

våra respondenters.  
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Vidare ser Adizes (1988) att företag i barndomsstadiet tenderar att ha för lite systematik och 

saknar ofta en etablerad policy. I vår empiriska studie märkte vi en skillnad mellan Arena 

Personal och våra övriga fallföretag gällande vikten av gemensamma värderingar och 

gemensamt ramverk inom organisationen. Vi fick uppfattningen av att Arena Personals olika 

regionalkontor inte verkar utifrån ett gemensamt ramverk och därav anser vi oss kunna tyda 

en viss avsaknad av en etablerad policy.  

 

Adizes (1988) menar vidare att i barndomsföretag delar individer på ansvaret, och 

arbetsuppgifterna har en tendens att överlappa varandra. Företaget är då uppbyggt kring 

individer snarare än uppgifter. En annan faktor som pekar på att Arena Personal är i sitt 

barndomsstadium är att företaget är en väldigt informell organisation. Enligt en av våra 

respondenter får företagets anställda ta ansvar utifrån sin egen förmåga. Båda våra 

respondenter ser vidare företagets flexibilitet och lilla storlek som stor konkurrenskraft 

gentemot större och stelbenta konkurrenter. Vi är därmed av åsikten att Arena Personals 

flexibilitet väger tyngre än kontrollen. 

 

I barndomsstadiet är det dessutom, enligt Adizes (1988), vanligt att grundaren fortfarande 

driver företaget. Arena Personal har sedan starten år 1994 drivits av en och samma grundare. 

Adizes menar att grundaren ofta inte ser något behov av förändring om företaget har lyckats 

att uppnå en god tillväxttakt eftersom företaget då redan kan anses som framgångsrikt. 

Grundaren kan lätt i detta stadium gå ifrån positionen som drivkraft bakom företagets 

utveckling och framgång, till att bli en person som istället bromsar upp företagets utveckling. 

Huruvida grundaren idag utvecklar Arena Personal i rätt riktning är svårt för oss att avgöra. 

Både våra respondenter ser grundaren och dennes entreprenörsanda som en stor och viktig del 

för att företaget ska kunna fortsatta utvecklas in i framtiden.  

 

I ungdomsstadiet genomgår, enligt Adizes (1988), företaget en förnyelse och skiljs från sin 

grundare. Företaget kräver nu en professionell ledning till skillnad från grundarens 

entreprenörskap. Det medför ofta svårigheter för grundaren att släppa taget samtidigt som 

många anställda har svårt att hantera den nya situationen. Ofta uppstår problem gällande 

delegering av auktoritet, förändring i ledarskap, samt förändring i målsättning. Anledningen 

till vår åsikt om att Arena Personal kan vara på väg mot ungdomsstadiet är att företaget nu 

under år 2005 ska göra en nyemission. En nyemission kan, enligt oss, komma att medföra att 
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nya aktieägare kommer in i företaget, vilka också kan komma att ställa nya krav på ledning, 

ledarstil, organisationsstruktur et cetera. 

 

Sammanfattningsvis är Arena Personal ett företag som under de senaste åren skapat en snabb 

genomsnittlig tillväxttakt där flexibiliteten, enligt oss, varit viktigare än kontrollen. Vad som 

händer i framtiden är svårt att förutsäga men Arena Personal kan, enligt oss, komma att 

uppleva förändringar inom organisationen i och med nyemissionen.  

 

7.2 Framgångsfaktorer  

I detta avsnitt sammanställer och analyserar vi fallföretagens framgångsfaktorer för att 

åskådliggöra vilka framgångsfaktorer som fallföretagen har gemensamt samt vilka 

framgångsfaktorer som är av mer individuell karaktär. Vi har valt att rubricera fallföretagens 

framgångsfaktorer som vi har funnit lämpligast utifrån vårt empiriska resultat. Således är 

varje framgångsfaktors rubrik i detta avsnitt inte likadant uppbyggt som rubriceringen i vår 

teoretiska referensram vad gäller framgångsfaktorer. Vi har valt att belysa eventuella likheter 

mellan vår teoretiska referensram och den identifierade empirin. 

  

7.2.1 Fallföretagens gemensamma framgångsfaktorer  

I figur 7 nedan presenterar vi de framgångsfaktorer som vi har identifierat i samtliga 

fallföretag för att sedan analysera en framgångsfaktor i taget.   

Framgångsfaktorer Manpower Adecco Lernia Arena 
Personal 

Många kundbesök X X X X 

Brett tjänsteutbud  X X X X 

Små kontor med 
lokal förankring 

X X X X 

Kvalitet X X X X 

Kompetent personal X X X X 

Motiverade/Nöjda 
medarbetare 

X X X X 

Flexibilitet & 
handlingsfrihet 

X X X X 

God ekonomi X X X X 

Entreprenörskap/ 
Innovativ anda 

X X X X 

Väx organiskt X X X x 
 

Figur 7: Gemensamma framgångsfaktorer för alla fallföretagen 
Källa: Egen bearbetning 
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Många kundbesök 

Våra respondenter på fallföretagen anser att göra många kundbesök är en viktig 

framgångsfaktor. Att vara aktiv på marknaden genom många kundbesök medför att företaget 

syns och kunderna vet därmed att företaget existerar.  Bemanningsföretag har inga produkter 

som synliggör dem vilket vi ser som en anledning till att kundbesök är en viktig 

framgångsfaktor. Visserligen kan bemanningsföretag exponera sig via reklamkampanjer, men 

tre av fallföretagen menar att det inte ger lika mycket som kundbesök samt att de inte har råd 

att satsa kapital på dyra reklamkampanjer. Det enda fallföretaget som genomför 

reklamkampanjer är Manpower och enligt oss beror detta på att företaget, till skillnad mot 

många andra bemanningsföretag, är så pass stort att företaget har tillräckligt med kapital för 

att marknadsföra genom exempelvis TV reklam.  

 

Brett tjänsteutbud 

En framgångsfaktor, enligt respondenterna på fallföretagen, är att erbjuda kunder ett brett 

tjänsteutbud. Genom att ha ett brett tjänsteutbud sker en form av riskspridning vilket ökar 

bemanningsföretagens sannolikhet att kunna bibehålla en god tillväxt oavsett konjunkturläge. 

Enligt våra respondenter är det bra att ha olika tjänsteområden och branscher som balanserar 

varandra, vilket medför att fallföretagen inte är lika utsatta om något verksamhetsområde 

skulle stagnera. Vi ser vidare att erbjuda tjänster inom många branscher också kan anses vara 

en framgångsfaktor för bemanningsföretag. Exempelvis var det många bemanningsföretag 

som fokuserade på telekombranschen i början av 2000-talet. Det ledde till att åtskilliga 

bemanningsföretag drabbades hårt i samband med att många telekomföretag gick i konkurs. 

Utifrån detta resonemang drar vi slutsatsen att bemanningsföretag bör undvika att ”lägga alla 

ägg i en korg” om företagen ska kunna bibehålla en positiv tillväxt oavsett konjunkturläge. 

 

God ekonomi 

Respondenterna på fallföretagen menar att det är viktigt för bemanningsföretag att hålla fasta 

kostnader låga för att kunna bibehålla en uthållig tillväxt. Intäkterna ska alltid stå i relation till 

kostnaderna poängterar flera av våra respondenter. Genom att fallföretagen har en god 

lönsamhet skapas också möjligheter för vidareutveckling samt förbättrar fallföretagens 

möjlighet att bibehålla en stabil tillväxt oavsett eventuella nedgångar. Det är det således 

viktigt att bemanningsföretag har förmågan att urskilja vad den närmast framtiden medför i 

form av behov av personal. Eftersom lönekostnader är den största kostnaden för 
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bemanningsföretag är det viktigt att inte ha för mycket outhyrd personal.  Samtidigt måste 

dock fallföretagen ha tillgång till personal för att kunna uppfylla kunders önskan vid behov.  

Kostnadsaspekten gällande personal är en svår balansgång för bemanningsföretag och det är 

därmed viktigt att företagen skapar en känsla för att hantera denna balansgång i syfte att 

kunna bibehålla en positiv tillväxt.  

 

Enligt Ahrens (1992) krävs det kapital för att tillväxtföretag ska kunna bibehålla en god 

tillväxt, för genom en god ekonomi har företagen råd att skapa marknad. Vi ser därmed att 

Adecco, Lernia och Manpowers goda ekonomi är en förutsättning och en viktig faktor för 

fortsatt uthållig tillväxt. 

  

Kvalitet & Kompetens 

Kvalitet och kompetens ser våra respondenter som två viktiga framgångsfaktorer. Enligt oss 

går dessa två framgångsfaktorer hand i hand då kompetent personal också är ett sätt för 

fallföretagen att uppnå hög kvalitet sina tjänster. För bemanningsföretag är det oerhört viktigt 

att medarbetarna har den kompetens som kunder efterfrågar. Enligt våra respondenter kan de 

medarbetare som hyrs ut till kunder ses ambassadörer. Det är också ofta medarbetarna som 

har den närmaste relationen med kunder. Axelsson (1998) och Sternhufvud (1998) ser hög 

kvalitet som en viktig faktor för tjänsteföretag i allmänhet. Båda författarna anser att hög 

kvalitet ofta leder till lojala kunder, vilket kan medföra att marknadsföringskostnader 

minimeras. Dessutom kan företagen konkurrera genom att erbjuda hög kvalitet istället för att 

ha låga priser. Utifrån vår empiriska studie har vi märkt att alla fallföretagen anser sig 

konkurrera genom att erbjuda kunder en hög kvalitet och inte genom att hålla låga priser.    

 

Kvalitet för bemanningsföretag anser vi handlar mycket om att sätta ”rätt” personal på ”rätt” 

plats. En kund som anlitar personal från ett bemanningsföretag förväntar sig att personalen 

gör ett bra jobb och därmed är kompetent att utföra tjänsten samt passar in i det sociala 

sammanhanget. Om bemanningsföretagets uthyrda personal inte når upp till kunders 

förväntningar, exempelvis gällande kompetensen, återkommer sannolikt kunden inte till 

bemanningsföretaget i fråga igen. Genom att placera ”fel” personal på ”fel” plats kan 

bemanningsföretag få en dålig kvalitets stämpel som kan vara svår att få bort.  

 

Därmed menar vi att det är viktigt att bemanningsföretagen lär känna de branscher som 

kunderna verkar i för att lättare kunna hyra ut ”rätt” person till ”rätt plats”. Vidare anser vi att 
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det inte bara är branschkunskap som är viktig, utan bemanningsföretag måste även lära känna 

varje specifikt företag och dess företagskultur för att kunna rekrytera rätt personal till det 

specifika företaget. Det är inte bara den uthyrda personalens praktiska kunskaper som är av 

betydelse för kunden, utan kunden tar även hänsyn till faktorer såsom social förmåga, 

personlighet et cetera. Vi ser därmed att utöver att göra kundbesök i syfte att skaffa nya och 

fler kunder är det också viktigt för bemanningsföretag att besöka kunder i syfte att lära känna 

dem och deras verksamhet. En ökad kunskap om kunders behov förbättrar 

bemanningsföretagens fortsättningar att placera ”rätt” personal på ”rätt” plats och därmed 

uppnå en hög kvalitet på tjänster som erbjuds.  

 

Att fokusera på kvalitet är också något som också stämmer överens med Ahrens (1992) studie 

om tillväxtföretag, där kvalitet och tillförlitliga produkter är en grundförutsättning för en 

snabb och uthållig expansion. Vi ser därmed detta som ytterliggare en koppling till 

fallföretagens betoning av kvalitetsaspekten 

 

Motiverade och nöjda medarbetare 

Utifrån vår empiri kan vi se att det inte bara är medarbetarnas kompetens som är viktig för 

fallföretagen utan det är också viktigt att medarbetarna är motiverade och nöjda. Det är bara 

två av fallföretagen som uttalar motiverade och nöjda medarbetare som framgångsfaktorer. Vi 

anser dock att vikten av att ha nöjda och motiverade medarbetare är underförstått på de övriga 

fallföretagen. Detta då alla fallföretagen under våra intervjuer betonade betydelsen av respekt, 

engagemang och nära personliga relationer med sina medarbetare. Vi ser därmed att 

fallföretagen genom att respektera, engagera sig och skapa personliga relationer med 

medarbetarna också bidrar till att medarbetarna är motiverade och nöjda. Fallföretagens 

strävan efter att ha nöjda och motiverade medarbetare anser vi stämmer med Peter och 

Watermans (1982) resonemang om framgångsrika företags behov av motiverade medarbetare. 

Däremot anser vi att syftet med att ha motiverade medarbetare skiljer sig åt mellan 

fallföretagen och företagen i Peter och Watermans studie.  Fallföretagen ser nöjda och 

motiverade medarbetare som en betydande kvalitetssäkring gentemot kunder. Detta då 

medarbetarna är fallföretagens ”ansikte utåt”. Peter och Waterman däremot kopplar istället 

ihop motiverade medarbetare med företagens förbättrade förutsättningar att uppnå högre 

produktivitetsvinster. Vi anser också att syftet med att ha motiverade medarbetare således kan 

skifta beroende på vilken bransch företag verkar i. 
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Vidare ser vi att motiverade och nöjda medarbetare till stor del kan kopplas ihop med 

framgångsfaktorn kvalitet. Vårt resonemang för denna koppling är att vi ser att nöjda och 

motiverade medarbetare ofta strävar efter att utföra ett bra arbete vilket indirekt påverkar 

kvaliteten på tjänster som bemanningsföretagen erbjuder. Genom att medarbetarna trivs med 

arbetsuppgifterna såväl som arbetsgivaren blir arbetsuppgifterna bra genomförda samt 

medarbetarna tenderar att stanna kvar längre i en och samma anställning. Därmed ser vi också 

att nöjda medarbetare leder till lägre personalomsättning för bemanningsföretagen. Detta är 

positivt ur den aspekten att en hög personalomsättning är dyrt för företagen. Om personalen 

inte stannar kvar på företaget uppstår kostnader i form av nyrekryteringar och upplärning av 

ny personal.   

 

Fallföretagen motiverar sina medarbetare genom att behandla dem med respekt, värdighet och 

lyhördhet. En annan viktig motivations källa, enligt respondenterna på fallföretagen, är 

medarbetarnas utvecklingsmöjligheter inom respektive företag. Medarbetare motiveras 

därmed genom vetskapen om utvecklingsmöjligheter. Vidare anser vi att positiv feedback är 

en viktig del för fallföretagens uppnåelse av motiverade medarbetare då detta bidrar till att de 

medarbetarna vet att de uppskattas och att de gör ett bra arbete. Uppskattning kan dock även 

ske i form av monetära medel. Dessutom är det vanligt bland allföretagen att ha öppna 

kontorslandskap där cheferna inte avskärmar sig från övrig personal. Exempelvis har alla 

kontor inom Adecco och Manpower öppna kontorslandskap. Detta i syfte att kunna ta snabba 

beslut, stötta varandra och ge varandra motivation et cetera. Även Peter och Waterman (1982) 

betonar vikten av öppna kontorslandskap då det skapar en stark sammanhållning mellan 

chefer och medarbetare. 

 

Flexibilitet och handlingsfrihet  

Som vi tidigare har nämnt verkar bemanningsföretag en föränderlig omgivning.  

Respondenterna på fallföretagen betonar därmed vikten av att snabbt anpassa verksamheten 

till den rådande marknadssituationen i syfte att vara konkurrenskraftiga. Flexibilitet i företag 

inom bemanningsbranschen handlar, enligt oss, således till stor del om att tidigt kunna förutse 

vilka branscher och tjänster som kommer att gå bra respektive dåligt i framtiden. Vi ser 

därmed fallföretagens förmåga att snabbt anpassa sig efter marknadstrender som en betydande 

faktor för att företagen ska kunna bibehålla en god tillväxt. För att kunna känna av 

marknadstrenderna snabbt är det således viktigt att fallföretagen verkar nära sina kunder. En 

viktig del i fallföretagens förmåga att känna av marknadstrenderna är att ha en nära och 
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kontinuerlig kommunikation mellan kontor, utemedarbetare och kunder. Enligt 

respondenterna på fallföretagen är det medarbetarna som är ute på ”fältet” som snabbast 

märker av variationer i marknadstrenderna. Vikten av att ha god kundkontakt är även något 

som Peter och Waterman (1982) nämner som viktigt. De menar att detta är viktigt för att 

kunna erbjuda bra service och skapa efterfrågade produkter vilket vi anser motsvarar 

bemanningsföretagens vilja att anpassa sin organisation efter marknadsförändringar. 

 

Vidare ser vi fallföretagens flexibilitet och lokalkontorens handlingsfrihet som bidragande 

faktorer till framgång och uthållig tillväxt.  Arena Personal vilket är minst i storlek av 

fallföretagen påstår sig vara mer flexibelt än sina större konkurrenter. Ändå hävdar både 

Adecco och Manpower att deras flexibilitet är en betydande framgångsfaktor för båda 

företagen. Vi anser därmed inte att ett mindre bemanningsföretag, såsom Arena Personal, 

automatiskt är mer flexibelt än ett större bemanningsföretag.  Stora bemanningsföretag kan 

skapa och bibehålla sin flexibilitet genom att decentralisera beslutsfattande. Dock tror vi att 

det krävs mer arbete för större bemanningsföretag, exempelvis Manpower, för att kunna 

bibehålla flexibiliteten. Detta då stora företag lätt har en tendens att bli mer reglerade i takt 

med att företagen växer. Vi ser att fallföretagen genom att ha en hög flexibilitet snabbare kan 

lösa problem och fatta viktiga beslut. Flexibilitet är också något som Ahrens (1992) ser som 

en viktig konkurrensfördel för tillväxtföretag. Författaren menar att företag som agerar 

snabbare än sina konkurrenter har större möjlighet att tillgodose kundernas behov. Vidare 

krävs då en dynamisk effektivitet hos tillväxtföretaget som skapar förmågan att ställa om sig 

efter nya förutsättningar på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

Enligt oss stämmer också fallföretagens fokus på flexibilitet överens med Peter och 

Watermans (1982) resonemang om att hålla organisationsstrukturen enkel. Genom att hålla en 

enkel struktur kan stora företag bibehålla sin flexibilitet.  

 

Samtliga av fallföretagen är decentraliserade där varje lokalt kontor har en stor 

handlingsfrihet inom existerande ramverk. Vi ser att bemanningsföretag bör vara 

decentraliserade med avseende på flera faktorer.  Genom att varje lokalt kontor fattar sina 

egna beslut kan verksamheten också anpassas utifrån lokala förutsättningar som finns i 

respektive stad. Det är vanligt att olika städer har olika branschfokus, exempelvis är 

Linköping en mer akademisk stad än Norrköping menar båda våra respondenter på Adecco. 

Därmed kan det krävas att olika kontor inom samma bemanningsföretag har olika 
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branschfokus vilket, enligt oss, betonar vikten av att varje kontor har handlingsfrihet att 

anpassa sig efter rådande förutsättningar. Enligt våra respondenter är det de lokala kontoren 

som snabbast känner av marknadstrender och därför anser vi det betydelsefullt att kontoren 

snabbt kan och har tillåtelse att agera. Även Ahrens (1992) menar att tillväxtföretag är 

beroende av att medarbetarna har frihet att agera samt kan fatta snabba beslut. Författaren 

menar vidare att en viss handlingsfrihet är motorn i företaget som medför tillväxten ökar 

istället för att bromsas. Enligt Peter och Watermans (1982) studie har framgångsrika företag 

en decentraliserad organisation där enheterna har stor frihet vad gäller handlingssätt samtidigt 

som enheterna är mer centraliserade vad gäller kravet att uppnå ett visst resultat. Detta 

stämmer väl överens med tre av fallföretagen som alla har en liten överbyggnad som tar 

beslut om övergripande frågor.  

 

Små kontor med lokal förankring 

En annan viktig framgångsfaktor för fallföretagen är att ha små och lokalt förankrade kontor. 

Små och lokalt förankrade kontor går, enligt oss, in i vårt tidigare resonemang om 

fallföretagens behov av flexibilitet, decentralisering och förmågan att snabbt känna av 

marknadstrender för att kunna bibehålla en god tillväxt.  Som vi nämnde ovan innebär mindre 

kontor att bemanningsföretag kan skapa en mer personlig kontakt med både kunder och 

medarbetare. Genom en personlig kontakt underlättas samarbetet mellan kontoret, 

medarbetaren och kunden vilket ökar fallföretagens möjligheter att känna av kundens behov 

bättre och snabbare.   

 

Det är vanligt bland fallföretagen att de lokala kontoren delas upp i mindre enheter om 

kontoret i fråga blir för stort.  Våra respondenter på Adecco poängterar vikten av att hellre 

vara många små kontor än ett stort kontor. Genom att fallföretagen har många små kontor kan 

fördelen med att vara ett litet företag bibehållas, såsom den höga flexibiliteten, oavsett om 

företaget som helhet växer i storlek.  

 

Entreprenörskap och innovativ anda 

Entreprenörskap eller innovation är en viktig faktor för att bemanningsföretag ska kunna 

bibehålla en god tillväxt. Genom innovation skapas en positiv anda och ett engagemang hos 

medarbetarna vilket indirekt påverkar bemanningsföretagens goda rykte samt 

tillväxtmöjligheter. Den innovativa andan bland fallföretagens medarbetare är betydelsefull 

vid problemlösning både inne på kontoret såväl som ute hos kunderna. Innovativ anda kan, 
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enligt oss, också bidra till att medarbetarna i fallföretagen har en strävan efter att företaget ska 

utvecklas och tar därmed initiativ till genomförbara förbättringar. För att skapa en innovativ 

anda och entreprenörskap är det viktigt att medarbetarna i organisationen får friheten av att 

kunna vara innovativa. Både Peter och Waterman (1982) samt Collins och Porras (1994) 

studie visar på att entreprenörskap är viktigt del i företags framgång samt vikten av att lyckas 

att behålla den innovativa andan trots att företagen växer och blir stora.  

 

Att växa organiskt inom företagets kompetensområde 

Kriterierna för att få placeras på tillväxtlistan (3.2.1) var ett kriterium att företagen 

huvudsakligen skulle ha växt organsikt. Enligt Peter och Waterman (1992) ger sig 

framgångsrika företag inte på områden utanför deras kompetensområde.  Författarna menar 

att framgångsrika företag ofta växer organsikt. Om andra företag köps upp sker detta inom 

närbesläktade områden där det köpande företaget redan besitter nödvändiga förkunskaper om 

den bransch det köpta företaget verkar i. Eftersom samtliga av våra fallföretag finns på 

tillväxtlistan innebär det att dessa huvudsakligen växt organiskt. Även om detta inte 

identifierats som en framgångsfaktor av företagen menar vi att det kan vara en bidragande 

orsak till företagens stabila tillväxt. 

 

Sammanfattande analys 

I ovanstående analys kan vi utläsa att många av fallföretagens gemensamma 

framgångsfaktorer går in i varandra och därmed också påverkar varandra. För att 

bemanningsföretag ska uppnå en hög kvalitet på sina tjänster krävs att medarbetarna är 

kompetenta, motiverade och nöjda. Vi anser därmed att bemanningsföretag inte bara kan 

sägas fokusera på kvalitet utan att också fokusera på sina medarbetare. Bemanningsföretags 

tjänster utförs av medarbetare som i sin tur håller en viss kvalitet utifrån kunders preferenser 

och önskemål. Vidare finner vi det svåruppnåeligt för stora bemanningsföretag att bibehålla 

en hög flexibilitet utan att ha en decentraliserad organisation. Genom att ha små lokalt 

förankrade kontor kan bemanningsföretagen skapa personliga relationer mellan kontorens 

medarbetare, utemedarbetare och kunder. Nära kontakter med kunder och medarbetare bidrar 

även till att bemanningsföretagen snabbt känner av förändringar i marknadstrender. En 

anledning till att alla ovannämnda framgångsfaktorer nämns av samtliga fallföretagen är, 

enligt oss, att alla dessa framgångsfaktorer har ett inbördes beroende.  
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7.2.2 Övriga framgångsfaktorer i fallföretagen 

I detta avsnitt presenterar vi framgångsfaktorer som fallföretagen inte har gemensamt. Således 

finns det framgångsfaktorer som endast identifierats hos några eller något av fallföretagen.  

 

Framgångsfaktorer Manpower Adecco Lernia Arena 
Personal 

Fördel med att vara 
stor 

X X X  

Starka värderingar X X X  

Utmanande mål X X   

God kontakt med 
facken 

X  X  

Nischade   X  

Liten personlig 
organisation 

   X 

 
Figur 8: Inte gemensamma framgångsfaktorer för alla fallföretagen 

Källa: Egen bearbetning 
 

Fördel med att vara stort 

Tre av fallföretagen, vilket kan utläsas i figur 8, ser fördelar med att vara ett stort företag. 

Både Adecco och Manpower anser att förmågan att kunna erbjuda kunder en global 

bemanning bidrar till konkurrensfördel. Vidare menar dessa fallföretag att stora företag har en 

viss stabilitet som medför att företagen lättare klarar av konjunktursvängningar.  

 

Starka värderingar 

Vidare nämner tre av fallföretagen starka värderingar som en framgångsfaktor. Vi anser att 

värderingar hjälper till att tydliggör för företagets anställda vad företaget strävar mot 

samtidigt som det kan verka som en form av styrmedel då de anställda vet vad de får och inte 

får göra.  

 

Både Peter och Waterman (1982) och Collins och Porras (1994) studier tar upp starka 

värderingar som en viktig framgångsfaktor. För att värderingar ska vara en framgångsfaktor är 

det dock viktigt att värderingarna genomsyrar hela företaget menar Peter och Waterman 

(1982). Collin och Porras (1994) ser företagets grundvärderingar som oförändrade över tiden 

oavsett vilka trender företaget går igenom. Detta resonemang stämmer överens med våra 

respondenter på Manpower som anser att företagets starka värderingar gällande personligt, 

kompetent och innovativt alltid kommer att vara grundläggande för företaget. Vidare anser vi 

att det kan vara svårt för bemanningsföretag att skapa så pass starka värderingar att de 
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genomsyrar hela företaget. Detta då stora delen av bemanningsföretagens personal arbetar ute 

hos kunder och därmed i andra företag. För att skapa starka värderingar är det, enligt oss, 

viktigt att bemanningsföretagen lägger mycket tid och engagemang på detta. Redan vid 

rekrytering kan det vara en fördel att främst rekrytera personal som står för företagets 

värderingar.  

 

Utmanande mål 

Både Adecco och Manpower har ganska ”höga” mål jämfört med övriga fallföretag. 

Manpowers mål är dels att vara den högst värderade samarbetsparten för kunder och dels att 

före år 2010 vara Sveriges största privata arbetsgivare och det ledande tjänsteföretaget i 

Norden. Även Adecco har som mål att vara deras kunders och leverantörers första och främsta 

val. Vidare har även Adeccos som mål att bli det största eller näst största bemanningsföretaget 

i Sverige inom samtliga områden som företaget arbetar inom. Manpower och Adecco är idag 

två av de tre största bemanningsföretagen i Sverige och då också de två största 

bemanningsföretagen i vår studie. Detta får oss att tro att företagens högt uppsatta mål är 

kopplat dels till företagens stora storlek och dels till faktumet att företagen redan uppnått 

tidigare uppsatta mål. Manpower hade under 1990- talet som mål att bli Sveriges största 

bemanningsföretag, vilket företaget är och nu har varit under en lång tid.  Dock ser vi att 

Adecco och Manpowers mål inte är lika utmanande för dem som målen skulle vara för mindre 

bemanningsföretag, såsom Lernia och Arena Personal. Vidare bör påpekas att varken 

Manpower eller Adecco uttalade höga mål som en framgångsfaktor. Vi anser att dessa 

fallföretag genom att sätta upp höga mål också strävar att nå högre än de andra fallföretagen. 

Högt uppsatta mål anser vi indirekt bidrar till att företagen bibehåller en uthållig tillväxt 

genom sin strävan att nå längre. Vi ser därmed, i enlighet med Collin och Porras (1994), att 

utmanande mål bidrar till företags framgång.  

 

God kontakt med facken 

Av fallföretagen är det endast Manpower och Lernia som anser att goda kontakter med facket 

är en framgångsfaktor. Enligt respondenterna på Lernia underlättar en bra facklig kontakt 

eventuella uppsägningar vid svåra tider. Vidare kan en bra facklig kontakt bidra till att 

bemanningsföretag vid uppsägningar inte drar på sig negativ kritik. Om bemanningsföretag, 

precis som alla övriga företag, inte hanterar uppsägningar väl kan negativ kritik riktas mot 

dem vilket kan få förödande konsekvenser för företagets trovärdighet.  
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Nischade 

Lernia är det enda fallföretaget som är nischade. Vidare ser respondenterna på Lernia sin 

nischning som en framgångsfaktor då företaget kan fokusera på den bransch och 

verksamhetsområden som företaget kan bäst. Enligt Ahrens (1992) vågar tillväxtföretag tacka 

nej och fokusera på ett segment eller ett kundbehov. Fokuseringen lägger då grunden för en 

lokal dominans inom ett smalt segment (ibid). Nischningen anser respondenten på Lernia 

bidrar till ett stort förtroende hos kunden. Vi menar dock att det finns en risk i att 

bemanningsföretag är allt för nischade. Skulle branschen som bemanningsföretag fokuserar 

på att börja gå dåligt och många av företagets kunder flyttar sin verksamhet utomlands finns 

det stor risk att företaget drabbas hårt. Det föreligger därmed en risk i att ”lägga alla ägg i en 

korg”. Lernia menar dock att företaget erbjuder många olika tjänster inom sin nischning. 

Detta medför, enligt Lernia, att det alltid behövs vissa av företagets tjänster oavsett 

lågkonjunktur inom den specifika branschen.  Vi ser därmed att nischning för 

bemanningsföretag både kan vara en styrka men samtidigt en svaghet.  

 

Liten personlig organisation 

Respondenterna på Arena Personal menar att en av deras framgångsfaktorer är att de är en 

liten och personlig organisation. De menar att de genom att ge personlig service och att i och 

med att de känner sina medarbetare både kompetensmässigt och på det personliga planet kan 

de lättare sätta rätt person på rätt plats hos företagets kunder. Arena personal är visserligen det 

minsta företaget vilket gör att de är en mindre organisation. Vid våra besök på de övriga 

fallföretagen fick vi dock uppfattningen av att även de lyckades ha en personlig relation 

eftersom de höll de lokala kontoren väldigt små.  På Lernia i Motala var det exempelvis 

endast tre innemedarbetare. Vi kan dock tänka oss att större företag som Manpower har fler 

ute- och inne medarbetare och således inte kan hålla samma personliga kontakt med varje 

anställd. 

 

7.2.3 Identifierade framgångsfaktorer versus teori 

Sammanfattningsvis vill vi jämföra undersökningens empiriska resultat med de teorier som 

har presenterats i studiens referensram (se figur 9). Många av de framgångsfaktorer som vi 

har identifierat hos fallföretagen figurerar även i referensramen Vi har i vår studie även 

identifierat framgångsfaktorer som inte förekommer i teorierna i uppsatsens referensram (se 

avsnitt 4.2.2). Anledningen till att vissa av framgångsfaktorerna inte förekommer i teorierna 
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beror, enligt oss, sannolikt på flera olika faktorer. Vi har i vår studie exempelvis endast 

fokuserat på bemanningsföretag medan vissa av studierna som ingår i studiens teoretiska 

referensram har baserats på företag från flera olika branscher. Några av de framgångsfaktorer 

som vi har identifierat anser vi därför kan vara mer specifika för bemanningsföretag än för 

företag som verkar i olika branscher och därmed utifrån olika förutsättningar. Vidare är de två 

amerikanska studierna som har presenterats i referensramen baserade på stora amerikanska 

företag som dessutom verkat i respektive bransch under en lång period (Peter och Waterman, 

1982; Collins och Porras,1994). Detta faktum anser vi också kan ha bidragit till att de 

identifierade framgångsfaktorerna i vår studie skiljer sig från studierna på amerikanska 

företag. Bemanningsföretagen i vår studie är dels relativt unga och dels av mindre storlek än 

fallföretagen i de amerikanska studierna. Vidare anser vi att vår studies resultat ger ett 

teoretiskt bidrag i form av att ny aktuell teori om framgångsfaktorer för tillväxtföretag inom 

just bemanningsbranschen. Detta teoretiska bidrag anser vi kan komma till nytta för så väl 

etablerade bemanningsföretag såsom nystartade bemanningsföretag vilka står inför 

utmaningen att inte bara växa utan även bibehålla tillväxten  i framtiden. 

 

I figuren nedan (figur 9: empiri versus teori) har vi sammanställt de framgångsfaktorer som vi 

har identifierat i så väl empirin som teorin. Med hjälp av figur 9 vill vi därmed klargöra vilka 

teorier om framgångsfaktorer som överensstämmer, såväl som inte överensstämmer, med 

empirin i vår studie. Figuren visar även på vilka framgångsfaktorer som vi har identifierat på 

respektive fallföretag. 
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Framgångsfaktorer Manpower Adecco Lernia Arena 

Personal 
Tjänste 
företag 

Tillväxt 
företag 

Peter 
& 

Waterman 

Collin 
& 

Porras 

Många 
kundbesök 

X X X X     

Brett 
tjänsteutbud  

X X X X     

Väx organiskt X X X X     

God kontakt 
med facken 

X  X      

Nischade   X      

Liten personlig 
organisation 

   X     

Kvalitet X X X X X X   

Kompetent 
personal 

X X X X X    

God ekonomi X X X X X    

Flexibilitet & 
handlingsfrihet 

X X X X  X   

Entreprenörska
p/ Innovitet 

X X X X   X X 

Starka 
värderingar 

X X X    X X 

Motiverade/Nöj
da medarbetare 

X X X X   X  

Små kontor 
med lokal 
förankring 

X X X X   X  

Utmanande mål X X      X 

Fördel med att 
vara stor 

X X X     X 

 

Figur 9:Emperi versus teori 
Källa: Egen bearbetning 

 

7.3 Koppling livscykeln och framgångsfaktorer 

I enlighet med studiens syftesprecisering ska vi i detta avsnitt analysera huruvida det finns en 

koppling mellan fallföretagens framgångsfaktorer och deras position i livscykeln. Vi har, 

precis som vi tidigare har nämnt i avsnitt 6.1, kommit fram till att fallföretagen befinner sig i 

Adizes (1988) livscykel enligt följande; 
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Barndom Ungdom Blomstring ”Mogen 
blomstring” 

Mognad 

   Manpower  

  Adecco   

  Lernia   

Arena Personal     
 

Figur 10: Fallföretagens utvecklingsstadium 
Källa: Egen bearbetning 

 

Vi har, vilket kan utläsas i avsnitt 7.2.1, kommit fram till att nio av fallföretagens 

framgångsfaktorer är av gemensam karaktär. Då alla framgångsfaktorer, enligt figur 7 (avsnitt 

7.2.1), är gemensamma för fallföretagen anser vi oss inte kunna utläsa ett samband mellan 

fallföretagens utvecklingsstadium och dessa specifika framgångsfaktorer. För om 

fallföretagens framgångsfaktorer är beroende av dess nuvarande utvecklingsstadium bör det 

föreligga skillnader mellan Arena Personal och de övriga fallföretagens framgångsfaktorer, 

vilket det i inte gör.  Framgångsfaktorerna som visas i figur 7, såsom kvalitet, kompetens, 

flexibilitet et cetera ser vi istället som framgångsfaktorer som är viktiga för alla 

bemanningsföretag oavsett var företagen befinner sig i livscykeln.  Det är framgångsfaktorer 

som är av betydelse oavsett bemanningsföretags ålder eller storlek. Vi ser oss därmed kunna 

utläsa att framgångsfaktorerna i figur 7 snarare är av konstant karaktär än av föränderlig 

karaktär och därmed är konstanta oavsett att fallföretagen utvecklas från ett 

utvecklingsstadium till ett annat.  

 

De framgångsfaktorer som skiljer sig mellan fallföretagen kan utläsas i figur 8 (avsnitt 7.2.2). 

Utifrån tidigare analys om företagens livscykel utgick vi ifrån vissa faktorer som 

kännetecknar på olika utvecklingsstadier (avsnitt 4.1.4). Frågan är då huruvida 

framgångsfaktorerna i figur 8 kan knytas an med respektive fallföretags utvecklingsstadium. 

Vidare ser vi att tre av fallföretagen har starka värderingar. Alla dessa tre fallföretag befinner 

sig i samma utvecklingsstadium, vilket vi tidigare har nämnt, benämns som 

blomstringsstadiet. Starka värderingar i samband med tydligt ramverk är också kännetecken 

för företag i blomstringsstadiet. Detta för att kunna upprätthålla en jämn balans mellan 

flexibilitet och kontroll. Genom att företaget har starka värderingar tydliggörs för de anställda 
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företagens strävan. Därmed vet anställda vad företaget står för och hur ”saker och ting” ska gå 

till. Vi ser därmed att starka värderingar som framgångsfaktor kan relateras till dessa tre 

fallföretags nuvarande utvecklingsstadium. Arena Personal som, enligt oss, befinner sig i ett 

tidigare utvecklingsstadium i livscykeln betonar inte vikten av starka värderingar som en 

faktor för att bibehålla god tillväxt.  

 

Övriga framgångsfaktorer som kan utläsas i figur 8 (avsnitt 7.2.2), såsom fördel med att vara 

stort företag, utmanande mål, god kontakt med facken och att vara nischade, anser vi oss inte 

kunna utläsa något samband med respektive fallföretags utvecklingsstadium. Dessa 

framgångsfaktorer anser vi snarare beror på respektive fallföretags specifika förutsättningar. 

Exempelvis är Manpower idag Sveriges största och marknadsledande bemanningsföretag. 

Detta i sin tur medför att Manpower ser sin storlek som en framgångsfaktor eftersom företaget 

genom sin stabilitet i storleken lättare kan hantera eventuella konjunktursvängningar. Vidare 

sätter också Manpower upp högre mål än att bli Sverige största bemanningsföretag eftersom 

företaget redan är Sveriges största bemanningsföretag.   

 

Utifrån ovanstående resonemang anser vi oss inte kunna utläsa några tydliga samband mellan 

fallföretagens framgångsfaktorer och deras nuvarande position i livscykeln förutom vad gäller 

starka värderingar. Vi ser därmed att framgångsfaktorerna som vi har identifierat hos 

fallföretagen snarare är av konstant karaktär än föränderlig. (se även kommande avsnitt). 

 

7.4 Konstant eller föränderlig karaktär 

Enligt våra respondenter på fallföretagen finns det vissa fundamentala framgångsfaktorer som 

är oföränderliga oavsett att företag utvecklas och förändras över tiden. Det krävs exempelvis 

alltid en hög kvalitet, kompetens och flexibilitet et cetera för att kunna konkurrera och 

överleva på bemanningsmarknaden. Vidare anser våra respondenter på Manpower att 

framgångsfaktorer såsom starka värderingar och hög kvalitet alltid är betydelsefulla.  Även 

Lernia poängterar vikten av att alltid vara ett nischat bemanningsföretag med höga 

kvalitetskrav.   

 

Vad vi då kan utläsa utifrån vår empiri är att framgångsfaktorerna snarare är konstanta över 

tiden än föränderliga. Detta då våra respondenter på fallföretagen anser att grundkärnan av 

framgångsfaktorerna är konstant vilket innebär att framgångsfaktorerna i sig inte förändras 
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över tiden. Däremot kan vi utifrån vår empiri utläsa att skepnaderna eller innebörden av 

framgångsfaktorerna förändras över tiden. Detta innebär exempelvis att framgångsfaktorn 

brett tjänsteutbud alltid är viktigt för bemanningsföretag men att tjänsterna som erbjuds inom 

utbudet förändras i takt med marknadens krav. Vidare förändras ofta bemanningsföretagens 

kompetens krav på anställda utifrån kunders varierande behov oavsett att betydelsen av 

framgångsfaktorn hög kompetens är oförändrad. Våra respondenter poängterar att 

bemanningsbranschen är väldigt föränderlig bransch och att skepnaden av vissa 

framgångsfaktorer förändras dagligen. Exempelvis förändras fallföretagens prissättning alltid 

i takt med marknadens prisläge. Således är det väldigt viktigt att bemanningsföretag följer 

marknaden då denna ständigt omdefinieras eftersom detta också innebär att kraven på 

företagen och dess framgångsfaktorer förändras. 
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8 SLUTSATS 
I detta kapitel uppfyller vi studiens syfte genom att besvara våra syftespreciseringar från det 

inledande kapitlet. Därefter avslutar vi vår studie med rekommendationer för fortsatt 

forskning. 

8.1 Position i livscykeln 
Redan i inledningskapitlet konstaterade vi att företag följer en livscykel. Då vårt fokus för 

studien var tillväxtföretag som verkar i en föränderlig bransch, bemanningsbranschen, ansåg 

vi det svåruppnåeligt att förutsäga fallföretagens framtida utvecklingsstadier. Vi ansåg 

däremot att det var uppnåeligt att med hjälp av Adizes (1988) livscykelmodell bestämma 

fallföretagens nuvarande utvecklingsstadium. Resultatet av denna studie visar att det är 

möjligt att med Adizes livscykelmodell som verktyg bestämma var tillväxtföretag inom 

bemanningsbranschen befinner sig i utvecklingen. Genom att utgå från olika karaktärsdrag 

som härrör från olika utvecklingsstadier, såsom organisationsstruktur, målfokus, 

handlingsfrihet samt viljan att utvecklas, kan företagens nuvarande utvecklingsstadium 

identifieras. Vår studie visar därmed att det går att använda en livscykelmodell som förutsäger 

ett stabilt beteendemönster hos företag för att identifiera var tillväxtföretag befinner sig i 

utvecklingen. Vidare visar studien att karaktärsdragen av olika utvecklingsstadier är likartade 

för snabbväxande företag såväl som för andra företag. Vår studie visar även att fallföretagen 

befinner sig i tillväxtstadier, vilket överensstämmer med studiens urvalskriterier om att 

fallföretagen också är tillväxtföretag.  

 

8.2 Framgångsfaktorer 
Vi har i vår studie identifierat ett antal framgångsfaktorer som har bidragit till att fallföretagen 

lyckats att bibehålla en god genomsnittlig tillväxt. Trots att fallföretagen verkar utifrån olika 

förutsättningar vad gäller omsättning, antal anställda, geografisk täckning, ålder et cetera, har 

vi vår studie funnit att fallföretagen har flera gemensamma framgångsfaktorer. Vi anser 

därmed att studiens gemensamma framgångsfaktorer kan utläsas som grundläggande 

framgångsfaktorer för fallföretagens såväl som för övriga tillväxtföretag inom 

bemanningsbranschen för att kunna bibehålla en uthållig tillväxt. Således menar vi att de 

framgångsfaktorer som vi i vår studie har identifierat som gemensamma snarare är 

branschspecifika för  bemanningsbranschen än för våra enskilda fallföretag. 
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Vidare har vi i vår studie också funnit framgångsfaktorer som är av mer individuell karaktär 

för fallföretagen. Utifrån vår empiriska analys anser vi oss kunna utläsa att de individuella 

framgångsfaktorerna är mer knutna till det specifika fallföretaget i fråga än studiens 

gemensamma framgångsfaktorer. Vi ser därmed de individuella framgångsfaktorerna som 

företagsspecifika för respektive fallföretag och därmed inte kan anses vara allmängiltiga för 

alla tillväxtföretag i bemanningsbranschen.  

 

Resultatet av vår studie visar således att det finns ett antal grundläggande framgångsfaktorer 

som är viktiga för tillväxtföretag i bemanningsbranschen för att kunna bibehålla en god 

tillväxt. Vidare visar vår studie även att det finns mer företagsspecifika framgångsfaktorer. 

Dessa framgångsfaktorer anser vi också är viktiga då varje företag måste ha något specifikt 

för att kunna konkurrera med andra företag inom samma bransch.  

 

8.3 Koppling position i livscykeln och framgångsfaktorer 
I vår studie ville vi utreda huruvida det finns en koppling mellan företags position i livscykeln 

och deras framgångsfaktorer. Vi ville därmed se om företags framgångsfaktorer förändras 

beroende av var företag befinner sig i livscykeln. Detta även för att undersöka om 

framgångsfaktorer kan sägas vara konstanta eller föränderliga karaktär över tiden. Då 

fallföretagen i vår studie valdes utifrån samma urvalskriterier gällande tillväxtföretag blev 

skillnader i utvecklingsstadier inte särskilt stor. Tre av fallföretagen befinner sig i samma 

utvecklingsstadium i livscykeln samt alla fyra fallföretagen befinner sig i tillväxtstadier. Av 

vårt analyserade empiriska material har vi således inte kunnat utläsa en tydlig koppling 

överlag mellan företags position i livscykeln och deras framgångsfaktorer. Vad vi däremot har 

kunnat identifiera är en koppling mellan framgångsfaktorn starka värderingar och företagen 

som befinner sig på livscykelns höjdpunkt. Genom att företagen i detta utvecklingsstadium 

har starka värderingar som genomsyrar hela organisationen vet anställda vad företaget arbetar 

mot värderingarna kan därmed verka som ett indirekt styrmedel.  

 

8.4 Konstant eller föränderlig karaktär 
Vår studie visar att framgångsfaktorer kan vara av både konstant och föränderlig karaktär. Vi 

har i vår studie konstaterat att grundkärnan i de flesta framgångsfaktorerna är konstant över 

tiden, vilket innebär att framgångsfaktorerna i sig inte förändras i takt med 
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marknadstrenderna. Vi ser däremot att innebörden av framgångsfaktorerna varierar över tiden 

även om framgångsfaktorn i sig är konstant. Exempelvis visar vår studie på att kompetens 

alltid är en viktig framgångsfaktor för bemanningsföretag men att kravet på typ av kompetens 

förändras över tiden. Vidare ser vi exempelvis att bredden på tjänsteutbudet alltid är 

betydelsefullt, men att de olika typer av tjänster som bemanningsföretag erbjuder anpassar sig 

efter kundbehovet. Vidare visar vår studie att även individuella framgångsfaktorer, såsom 

starka värderingar och nischning, är konstanta över tiden men kan förändras rent 

definitionsmässigt över tiden. Exempelvis ligger idag Lernias nischning inom industrin. 

Företaget kan dock bli tvunget att fokusera på ett annat område om allt fler industriföretag 

flyttar sin verksamhet utomlands. Vi ser således även detta som en mindre variation inom 

framgångsfaktorn nischning och inte att det inte är framgångsfaktorn i sig som förändras.  

 
 

8.5 Rekommendationer till vidare forskning 
För att ytterligare verifiera analysen och slutsatserna i vår studie anser vi att det skulle vara av 

intresse och relevans att genomföra en likartad studie med fler bemanningsföretag. En sådan 

studie skulle med fördel bestå av ett större urval av bemanningsföretag än vår studie samt av 

mer varierande storlek företagen emellan. Detta då vi anser att ett bredare och mer varierande 

urval skulle kunna ge utökad kunskap om eventuell kopplingen mellan företags position i 

livscykeln och deras framgångsfaktorer. En annan aspekt att studera framgångsfaktorer utifrån 

skulle kunna vara att studera dels företag som har haft men som inte har lyckats att bibehålla 

god tillväxt samt dels företag som genomfört en konkurs men som sedan ombildats. Detta i 

syfte att undersöka huruvida företags uppgång och nedgång har för påverkan på 

framgångsfaktorerna.  
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http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2004/r04-15.pdf 
(Andersson, P. & Wadensjö, E. (2004:15), ”Hur fungerar bemanningsbranschen”, Ifau – 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ) 
 

9.4 Muntliga källor 
Gratland, Ola, Adecco Sverige, bemanningsansvarig Norrköping, 050422 
 
Gustafsson, Thomas, Adecco Sverige, kontorschef Linköping, 050413 
 
Hammargren, Ola, Arena Personal, sälj- och rekryteringsansvarig Örebro, 050421 
 
Hasselgren-Lundberg, Mia, Lernia Bemanning, platschef Östergötland, 050425 
 
Ihre, Anders, Arena Personal, försäljningschef Stockholm, 050411  
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Mossenberg, Anette, Manpower, kontorschef Linköping, 050429 
 
Redin, Ann-Christine, Manpower, företagsledningen, 050504 
 
Örnrå, Eva, Lernia Bemanning, regionchef region öst, 050502 
 
 
 
 

9.5 Övrigt 
 
Lernia ”Företaget och verksamheten” 
 
Lernias årsredovisning 2004 



BILAGOR 

95 

 

Bilaga 1 
 

Fallföretagens samt medlemmarna SPUR/Almega omsättningsutveckling 
 

 
Källa: Gratland Adecco Norrköping, 2005 

 

 
Källa: www.manpower.se, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: www.lernia.se, 2005 
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Källa: Ihre Arena Personal Stockholm, 2005 

 

 
 

Källa: www.almega.se, 2005 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 
 

Vad är er position samt arbetsuppgift inom företaget? 

Hur länge har ni arbetat inom företaget? 

Hur etablerades företaget på marknaden? 

 

Mål och tillväxt 

Vad är företagets mål? 

Har företagets mål förändrats något under de senaste fem åren? 

Har företaget under de senaste fem åren upplevt någon nedgång?  

Har företaget någon strategi eller policy för att hantera konjunktursvängningar? 

 

Framgångsfaktorer och livscykel 

Vilka är företagets framgångsfaktorer? 

Vad anser ni är företagets konkurrenskraft i förhållande till konkurrenter?  

Förändras företagets framgångsfaktorer när företaget växer och utvecklas eller anser du att       
framgångsfaktorerna kan ses som konstanta över tiden? 

 
Utifrån ett livscykelperspektiv där företaget genomgår olika faser i sin utveckling var 
anser ni att företaget befinner sig?   

 

Organisationen 

Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

Har företagets struktur förändrats något när företaget har vuxit?   
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Bilaga 3 
Tabell över framgångsfaktorer 
 
Framgångsfaktorer Manpower Adecco Lernia Arena 

Personal 
Tjänste 
företag 

Tillväxt 
företag 

Peter 
& 

Waterman 

Collin 
& 

Porras 

Många 
kundbesök 

X X X X     

Brett 
tjänsteutbud  

X X X X     

Kvalitet X X X X X X   

Kompetent 
personal 

X X X X X    

God ekonomi X X X X X    

Små kontor 
med lokal 
förankring 

X X X X   X  

Motiverade/Nöj
da medarbetare 

X X X X   X  

Flexibilitet & 
handlingsfrihet 

X X X X  X   

Entreprenörska
p/ Innovitet 

X X X X   X X 

Väx organiskt X X X X     

Starka 
värderingar 

X X X    X X 

Utmanande mål X X      X 

Källa: Egen bearbetning 
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