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Sammanfattning 
Bemanningsbranschen är idag en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden. Sedan 
slutet av 1990-talet har allt fler företag inom denna bransch valt att fokusera på ut-
hyrning av studenter. Detta är ett mycket intressant segment då denna verksamhet 
ökar kontakten mellan studenter och näringsliv och skapar möjligheter för studenter 
att erhålla arbetslivserfarenhet under studietiden.  

Ett allt mer snabbföränderligt konkurrensklimat ökar kraven på medvetenhet och 
strategiutformning för företag, något som är av särskilt stor betydelse för en bransch 
som är så ung och expansiv.  

Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera den omvärld som bemannings-
branschen, och i synnerhet studentuthyrningssegmentet befinner sig i. Vidare genom-
förs en konkurrentanalys av företag som fokuserar på studenter och uthyrning av 
dessa till kvalificerade uppdrag.  

Undersökningen genomfördes med ett kvalitativt tillvägagångssätt med insamling av 
såväl sekundär- som primärdata. Företag inom det aktuella segmentet samt bransch-
organisationen har intervjuats för att skapa en tydlig bild av marknaden. Resultaten 
visar att bemanningsbranschen i allmänhet har hög tillväxt och att studentuthyrning 
är ett oerhört expansivt och attraktivt segment. De faktorer som har störst inflytande 
på dessa områden är huvudsakligen politiska beslut och regleringar, vilket kan påver-
ka branschen positivt såväl som negativt. I studentuthyrningssegmentet har elva före-
tag av likvärdig storlek analyserats djupare. Det står klart att detta segment i dagsläget 
är mycket attraktivt tack vare dess höga tillväxt. Den geografiska spridningen av des-
sa företag avslöjar att det finns många potentiella öppningar för nyetablering runt om 
i landet. 

Det framgår även att de intervjuade företagen inte besitter tillfredsställande kunskap 
om sina konkurrenter och att när tillväxten avtar, kommer konkurrensen intensifieras 
och företagen kommer då mötas av högre krav vad gäller konkurrens- och omvärlds-
analys. Detta innebär att attraktionskraften för detta segment sannolikt kommer att 
minska, då det omges av låga inträdesbarriärer, höga substitutionshot samt köparnas 
starka förhandlingskraft. Inte desto mindre besitter detta segment hög potential och 
fyller en viktig samhällsfunktion idag såväl som imorgon. 
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Abstract 
The manning business is today a natural part of the Swedish labour market. Since the late 
1990s, more companies within this industry chooses to offer students for hire to compa-
nies that are in need of extra labour. This is a very interesting segment since this business 
increases the contact between students and the business world and creates possibilities for 
students to gain work experience during their studies. 

The higher speed of change in the competitive climate increases the demands for con-
sciousness and strategic development for companies. This is of especially great importance 
for an industry which is still very young and expansive.  

The purpose of this thesis is to investigate and analyse the surrounding environment of the 
manning business and particularly the student hiring segment. Furthermore, a competitive 
analysis of the companies that focus on students and hiring of these for qualified commis-
sions is performed. 

A qualitative approach with collection of secondary and primary data was applied when 
conducting the investigation. Companies within the segment and also, the industry organi-
sation was interviewed in order to create a clear overview of the market. The results clearly 
shows that the manning business in general experience high growth and the student hiring 
segment is highly expansive and attractive. The factors that have the greatest impact on 
these businesses are mainly political decisions and regulations, which may have positive as 
well as negative impact on the industry. In the student hiring segment, eleven companies of 
similar size have been more deeply analysed. It is obvious that this segment is very attrac-
tive due to its high growth. Furthermore, the geographical locations of these companies re-
veal that there are many potential opportunities for expansion. 

Also, the investigation reveals that the companies that were interviewed do not possess sat-
isfying knowledge about their competitors. In addition to this, the competition will be in-
tensified when the growth rate decreases, which will increase the demand of competitive 
and environmental knowledge for the companies. Consequently, the attraction for this 
segment will decrease, since the entry barriers are low, the threat of substitution is high and 
the buyers’ bargaining power is strong. Nonetheless, the student hiring segment has great 
potential and fulfils an important function in society today as well as tomorrow.  
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1 Introduktion  
______________________________________________________________________ 
I introduktionskapitlet presenteras bakgrunden till ämnet där en diskussion förs rörande konkurrens och 
omvärld. En presentation av bemanningsbranschens framväxt och utveckling leder introduktionen vidare 
till problemdiskussionen och slutligen uppsatsens syfte. 
______________________________________________________________________ 
 

I och med den växande globaliseringen och ett allt mer snabbföränderligt konkurrensklimat 
ökar kraven på medvetenhet och strategiutformning för företag. För att överleva på en 
konkurrenskraftig marknad med växande valmöjligheter och höga krav från kunder, väljer 
allt fler företag att bevaka sin omvärld och sina konkurrenter.  

Den svenska arbetsmarknaden har under de senaste 10 åren förändrats kraftigt, inte minst 
vad gäller uthyrnings- och bemanningsbranschen som har genomgått en kraftig expansion 
av företag. Som ett led i den intensifierade konkurrensen väljer allt fler uthyrnings- och 
bemanningsföretag att nischa sig för att öka sin konkurrenskraft. Ett ständigt växande seg-
ment under de senaste åren är andelen företag som fokuserar på studenter som sin främsta 
resurs vad gäller uthyrning och bemanning.  

Då det är en stor utmaning för studerande att få inträde på arbetsmarknaden, kan företag 
som är verksamma inom studentuthyrning fungera som en inkörsport mellan studenter och 
företag. Tidsbegränsade extraarbeten via uthyrnings- och bemanningsföretag skapar erfa-
renhet och goda möjligheter att knyta kontakter. På så sätt kan möjligheterna att efter exa-
men få ett fast arbete öka. Av nämnda orsaker anser vi att detta område är extra intressant.  

1.1 Bakgrund 
 

Många företag är medvetna om vikten av konkurrentkartläggning, branschanalys och stra-
tegiutformning, men trots detta ägnas förhållandevis lite resurser åt sådan informationsin-
samling. Orsaker till detta kan variera; det är inte en ekonomisk prioritet, man förutsätter 
att man redan känner till nödvändig information om sina konkurrenter eller att man inte ser 
någon anledning till att lägga ner tid och pengar på detta så länge företaget går bra. (Porter, 
1983)  

Konkurrens har stor betydelse för samhällsekonomin då konkurrens orsakar att priserna 
pressas, kvaliteten höjs och utbudet av varor och tjänster breddas, vilket gynnar konsumen-
terna. Vidare stimulerar konkurrens till bättre användning av samhällets resurser och skapar 
möjligheter för nya företag att komma in på marknaden, liksom stärker svenska företags 
konkurrenskraft på internationella marknader.  Även entreprenörskap och expansionsmöj-
ligheter för företag gynnas av konkurrens. (Konkurrensverket, 2006-03-20). 
 
Vidare är det relevant att förstå skillnaden mellan sina konkurrenters intentioner och deras 
kapacitet. Kapacitet är relativt lätt att observera, mäta och uppskatta, medan intentioner är 
något fördolt som är svårare att ta del av som extern observatör (Furustig & Sjöstedt, 
2000). Av denna orsak är det viktigt att se längre än att bara samla in data och information 
om konkurrenter, och istället också analysera detta på djupet. 
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Dock är det vanligt att beslutsfattare i företag baserar strategiska beslut på erfarenhet, his-
torik och sannolikhetsalternativ, och inte grundat på den faktiska verklighet som företaget 
är verksamma i. Givetvis är det inte alltid möjligt att i en komplex värld svara på frågor som 
”att, var, när och hur”, men att känna till sin omvärld och närmaste konkurrenter ger bre-
dare underlag för beslutsfattande (Furustig & Sjöstedt, 2000).  
 
Konkurrenskraft uppnås genom att man som företag tillfredsställer sina kunders behov 
mer framgångsrikt än konkurrerande företag. För att uppnå detta, krävs att företag lägger 
ner lika mycket tid på att följa och förstå sina konkurrenter som att förstå sina kunder. Det-
ta kan åstadkommas genom att utföra en konkurrentanalys och därefter utveckla företagets 
strategi. (Kotler, 1997)  

Anderson och Narus (1999) styrker detta och menar att det inte är tillräckligt att enbart 
känna till konsumenternas preferenser och behov, utan också att vara medveten om sina 
konkurrenter. I sin strategiska utformning ska företaget undersöka konkurrenter och vilka 
andra möjligheter – det vill säga produkter eller tjänster – som erbjuds på marknaden som 
befintliga och potentiella kunder överväger att köpa. Vidare bör företag ha god kännedom 
om sin omvärld; någon som i dagsläget är extra betydande med den globalisering som rå-
der, och därmed den ökande pressen på flexibilitet hos företag. Som en reaktion på före-
tags höga krav på snabb förändring och anpassning, har bemanningsbranschen växt fram 
under framförallt de senaste 10 åren. Därmed är detta en förhållandevis ny bransch.  

Vad som refereras till bemanningsföretag i dagsläget uppstod i början på 1990-talet. Ar-
betsmarknaden i Sverige var då i stort behov av tillfällig arbetskraft och detta krävde att 
man snabbt och flexibelt kunde anställa personal under en kort tidsperiod. Då arbetsför-
medlingslagen som var gällande under denna period kraftigt begränsade möjligheterna till 
tillfällig arbetskraft, ökade påtryckningarna för en mer flexibel och modernt anpassad lag-
stiftning. Således skedde en avreglering 1992 i och med en ny lag vad gällde tillfällig arbets-
kraft.(Almega, 2005) 

Antalet företag inom bemanningsbranschen har ökat stadigt under det sista decenniet. Mel-
lan 1998 och 2002 ökade antalet bemanningsföretag med drygt 300 stycken. I dagsläget 
omsätter bemanningsbranschen i Sverige över 10 miljarder kronor. Stora företag som 
Manpower och Proffice omfattar såväl bemanning som rekrytering inom många olika yr-
kesområden. Andra företag har valt att specialisera sig och på så sätt uppnå konkurrensför-
delar. Exempel på detta är Proffice Care som enbart inriktar sig på vårdsektorn eller 
CREW Personaluthyrning, som har en företagsgren som enbart inriktar sig på lärare och 
pedagogik.  

Som tidigare nämnts, är ett alltmer framväxande segment inom bemanningsbranschen före-
tag som fokuserar sin verksamhet på att uthyra och rekrytera studenter. Med dagens ar-
betsmarknad och den hårda konkurrens som råder, dels på grund av den höga andelen aka-
demiker men också på grund av företags tveksamma inställning till att anställa på långtids-
basis, skapas goda förutsättningar för studentrekryteringsföretag.  

Även studenter vinner på detta då det skapar arbetsmöjligheter, dels genom extraarbete 
under studietiden, men även som nyutexaminerad då tillfällig anställning åtminstone ger er-
farenhet och skapar kontaktmöjligheter med potentiella arbetsgivare. Eftersom vi själva är 
studerande är detta segment av särskilt intresse. Denna uppsats kommer således att be-
handla förutsättningarna för bemanningsbranschen i allmänhet och studentuthyrningsseg-
mentet i synnerhet, samt hur företag inom detta segment konkurrerar med varandra.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Många studenter väljer att arbeta extra vid sidan av sina studier för att skaffa sig såväl ar-
betslivserfarenhet som extrainkomster. Att arbeta för ett bemanningsföretag är ett flexibelt 
sätt att kunna extraarbeta utan att vara låst vid specifika tider liksom att man får möjlighet 
att uppleva olika arbetsplatser.  

Dock erbjuder de flesta bemanningsföretag arbetsuppgifter som inom branschen kallas för 
bemanning, det vill säga okvalificerat arbete såsom lager eller reception. Som studerande är 
det givetvis mer intressant att arbeta inom ens studieområde. Vidare är det, i en sådan ung 
och expansiv bransch, intressant att iaktta och kartlägga hur dessa företag förhåller sig till 
sin omvärld och sina konkurrenter. Denna uppsats kommer därför att undersöka företag 
inom uthyrningsbranschen som fokuserar på uppdrag där studenter får använda sin studie-
kompetens. Vidare genomförs en konkurrentanalys av dessa företag och vilka externa fak-
torer som påverkar dessa.  

För att identifiera det relevanta segmentet som senare ska kartläggas, används följande kri-
terier: 

- de hyr ut studenter på kort- eller långtidsbasis till behövande företag 
- verksamheten fokuserar på kompetensförsörjning, vilket innebär att studenterna 

hyrs ut till arbetsuppgifter som ligger inom deras studieområde. 
 
Den sammanfattade undersökningen kommer utgöra en viktig och relevant grund för fort-
satt strategiutveckling inom studentuthyrningssegmentet. 
 

1.3 Syfte 
 

Denna uppsats syftar till att genomföra en analys av omvärldsfaktorer som påverkar de fö-
retag inom studentuthyrningssegmentet vilka fokuserar på kompetensuppdrag, samt att 
kartlägga de konkurrerande företagen för fortsatt strategiutveckling.   

1.4 Disposition  
 

Första Kapitlet – I introduktionskapitlet presenteras bakgrunden till ämnet där en diskus-
sion förs rörande konkurrens och omvärld. En presentation av bemanningsbranschens 
framväxt och utveckling leder introduktionen vidare till problemdiskussion och slutligen 
uppsatsens syfte. 
 
Andra Kapitlet – I denna sektion presenteras den teoretiska referensramen. De samman-
fattade teoretiska modellerna kommer att användas för att uppfylla uppsatsens syfte. Kapit-
let inleds med en diskussion rörande olika typer av analysverktyg för att skapa en över-
gripande konkurrentanalys. Därefter följer närmare presentationer av de valda teorierna. 
Detta kapitel fungerar som en referensram som senare ska stödja analysen och slutsatserna. 
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Tredje Kapitlet – I detta kapitel presenteras hur denna studie utfördes. Kapitlet inleds 
med en diskussion om kvalitativ och kvantitativ metod liksom vad som definierar primär- 
och sekundärdata. Därefter följer en presentation, med Competitive Intelligence som me-
todiskt ramverk, för hur undersökningen utfördes. 
 
Resultaten från den empiriska informationsinsamlingen presenteras i det Fjärde Kapitlet. 
Detta inkluderar såväl sekundär- som primärdata. Kapitlet inleds med att beskriva beman-
ningsbranschens bakgrund, utveckling och hur den ser ut liksom vilken betydelse den har i 
dagsläget. Därefter sker en presentation av det valda segmentet, baserat på den empiriska 
information som har insamlats om detta. Slutligen beskrivs de enskilda företagen närmare.  
 
Kapitel Fem presenterar undersökningens analys. Här integreras den teoretiska referens-
ramen med den insamlade empiriska informationen. Analysen ämnar till att besvara pro-
blemdiskussionen och uppfylla uppsatsens syfte. 
 
Sjätte Kapitlet redogör för uppsatsens slutsatser.  Denna betonar de huvudsakliga och vik-
tigaste konklusionerna som framkommit i undersökningen. 
 
I Sjunde Kapitlet avslutas uppsatsen med reflektioner angående segmentet i dagsläget och 
dess framtid. Här återfinns även implikationer rörande förslag till ytterligare och framtida 
studier. Detta baseras på den analys som genomförts. 
 

 

 



 Teoretisk Referensram 

 5

2 Teoretisk Referensram  
______________________________________________________________________ 
I denna sektion presenteras den teoretiska referensramen. De sammanfattade teoretiska modellerna kommer 
att användas som verktyg för att uppfylla uppsatsens syfte. Kapitlet inleds med en diskussion rörande olika 
typer av analysverktyg för att skapa en övergripande konkurrentanalys. Därefter följer närmare presenta-
tioner av de valda teorierna. Detta kapitel fungerar som en referensram som senare ska stödja analysen och 
slutsatserna. 
______________________________________________________________________ 

2.1 Inledning 
 

Alla organisationer ingår i en större helhet, en omvärld, där ett stort antal aktörer och fak-
torer samspelar med och mot varandra. Ett klassiskt perspektiv på detta är att se på organi-
sationen som ett öppet system där faktorer utanför själva organisationen påverkar den in-
terna verksamheten. Bloisi et. al (2003) beskriver hur input från den externa miljön bearbe-
tas inom organisationen för att sedan omvandlas och exporteras ut i den externa miljön på 
nytt. Detta kan illustreras i följande modell:  

 

 

 

 

 

      

         

Figur 1 Organisationen som ett öppet system (Bloisi et. al, 2003) 

 

Det finns således en tydlig koppling mellan en organisations interna miljö och den externa. 
Utöver input såsom människor, kapital eller material, finns det även ytterligare faktorer 
som påverkar organisationen. I den litteratur som rör strategi och konkurrentanalys beto-
nas vikten av att som enskild organisation tillägna sig kunskap om den omvärld som orga-
nisationen verkar i, för att på bästa sätt kunna hantera förändringar. Organisationen är dock 
inte en aktör som är separerad från sin omvärld; tvärtom är organisationen en del av om-
världen, som illustreras i figur 2 nedanför.  

 

 

 

 

 

INPUT 
Människor 
Material 
Kapital 

 

OUTPUT
Försäljning av pro-
dukter & tjänster 

Överskott 
Arbete 

ORGANISATIONEN
Bearbetning av input

ÅTERKOPPLING
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Figur 2 Fyra lager i organisationens omvärld (Johnson et. al, 2005) 

 

Figur 2 illustrerar hur företaget är inbäddat i flera olika lager i omvärlden och tydliggör på 
så sätt att en enskild organisation ej är en separat enhet, avskärmad från yttre påverkan. Så-
ledes, för att definiera vilket förhållningssätt företaget ska ha inför förändringar i omvärl-
den, måste företagets strategi inkludera detta. Det här stöds av konceptet Competitive In-
telligence (CI) som understryker vikten av att företag i sin strategiutformning först måste 
definiera vilket problem alternativt mål företaget vill lösa eller uppnå, och därefter besluta 
vilken typ av information som krävs. (McGonagel & Vella, 1999).  

Förändringar i omvärlden påverkar det individuella företaget, och när detta inträffar måste 
företaget hantera detta på ett effektivt sätt för att överleva och utvecklas (Fleisher & Ben-
soussan, 2003). När företaget utformar sin strategi är det således högst relevant att i sin in-
formationsinsamling inkludera externa faktorer och inte enbart utgå ifrån de interna egen-
skaperna (Fleisher & Bensoussan, 2003).  

Att definiera vad som inkluderas i omvärlden är dock komplext och beror på organisationens 
natur; vad deras verksamhet är, vilken företagskultur som råder liksom deras mål och vi-
sion. Det kan också vara mer effektivt att fokusera på de mest primära, snarare än alla, fak-
torer som är relevanta för den specifika organisationen. En annan metod att bevaka organi-
sationens omvärld är genom dess intressenter. Detta innebär att företaget identifierar vikti-
ga intressenter och därefter analyserar deras behov för att på så sätt utforma en strategi för 
hur företaget ska förhålla sig till dessa. (Fleisher & Bensoussan, 2003) 

Som extern aktör kan det dock vara komplicerat att identifiera nämnda intressenter eller 
veta vilka faktorer som är mest primära för en enskild organisation. Dock finns det ett antal 
generella faktorer som påverkar en industri och företagen inom denna. Johnson et. al 
(2005) nämner PESTEL som ett funktionellt verktyg för omvärldsanalys. Denna modell 
kan användas för att identifiera politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga 
och legala trender som kan komma att påverka en industri. 

Fleisher och Bensoussan (2003) presenterar en närmast identisk modell som används för 
att klargöra hur externa faktorer kan komma att påverka en industri. Denna kallas för 
STEEP och inkluderar de sociala, teknologiska, ekonomiska, ekologiska samt politis-
ka/legala komponenter som existerar i företags omvärld.  

Makromiljö 

Industri (STEEP) 

Marknad (Five Forces) 

Organisation (Konkurrentanalys) 



 Teoretisk Referensram 

 7

Såväl Johnson et al. som Fleisher och Bensoussan betonar att de olika faktorerna inte ver-
kar exkluderande från varandra, utan snarare att specifikationen av olika faktorer fyller en 
förtydligande funktion för att inte viktiga komponenter ska förbises. På detta sätt kan även 
en extern aktör identifiera huvudsakliga händelser och faktorer i en industris omvärld.   

Det är förhållandevis självklart att en industri och de företag som verkar inom denna på-
verkas huvudsakligen av händelser och faktorer som sker i anslutning till industrin. Ett ef-
fektivt sätt att fördjupa en generell omvärldsanalys är Five Forces (Porter, 1983). Denna 
modell integrerar tre analysområden; strukturanalys, konkurrentanalys samt evolutionsana-
lys av en industri (Fleisher & Bensoussan, 2003).  

Five Forces är nära sammankopplad med PESTEL- och STEEP-modellerna, men ger yt-
terligare insikt i hur mer specifika faktorer påverkar företag inom samma industri. De re-
spektive modellerna ska inte ses som fullkomliga var för sig, utan kompletterar varandra 
och minimerar därmed risken för att vissa faktorer i omvärlden förbises. Five Forces anses 
även vara ett viktigt komplement till den allmänt vedertagna SWOT-analysen, vilken syftar 
till att identifiera ett företags styrkor och svagheter i förhållande till de möjligheter och hot 
som återfinns i omvärlden. (Fleisher & Bensoussan, 2003) 

Ett ytterligare steg i det enskilda företagets strategiutformning är att identifiera dess kon-
kurrenter. Som illustreras i figur 2 utgör konkurrenter det närmaste lagret av företagets 
omvärld och är således en mycket essentiell del av denna. Som tidigare nämnts är konkur-
rens en drivande faktor för en industris utveckling, och för att detta ska ske måste företag 
inom industrin finna nya sätt och vägar för att inte förlora marknadsandelar till sina kon-
kurrenter. Konkurrens- och strategilitteraturen erbjuder ett stort spektra av modeller och 
teorier som föreslår hur ett företag bäst analyserar sina konkurrenter och hur man på så sätt 
bygger upp konkurrensfördelar.  

Fleisher och Bensoussan (2003) presenterar ett antal olika analysmetoder såsom Customer 
Segmentation Analysis vilken innebär att företag genom kartläggning och utvärdering av 
kundgrupper och därefter relaterar dessa kundgruppers behov till företagets produk-
ter/tjänster, skapar ett potentiellt konkurrensövertag. Dock är det inte alltid möjligt att 
identifiera sina konkurrenters kunders behov. Som alternativ (eller komplement) föreslår 
Fleisher och Bensoussan (2003) att en Konkurrentanalys kan genomföras för att skapa en 
övergripande bild av de styrkor och svagheter som existerande och potentiella konkurren-
ter besitter. Att systematiskt insamla och analysera information om sina konkurrenter förser 
företaget med möjligheter att vara proaktiva – inte enbart reaktiva – om en konkurrent vid-
tar strategiska åtgärder och på så sätt försöker förändra marknaden. Porter (1983) anses 
vara pionjären inom konkurrentanalys och erbjuder en formell, systematisk process i hur 
man insamlar information om konkurrenter för att på så sätt kunna förutse framtida strate-
giska åtgärder som konkurrenten kan tänkas vidta. Denna inkluderar konkurrenternas 
framtida mål, nuvarande strategi, möjligheter och föreställningar, vilka tillsammans utgör 
konkurrentens reaktionsprofil.  

För att ytterligare kartlägga konkurrentens reaktionsprofil och position, liksom för att illu-
strera hur en marknad kan komma att förändras, är analys av strategiska grupper effektivt. 
Företag i en strategisk grupp kan sägas vara förhållandevis homogena ifråga om strategiska 
och operationella likheter, som skiljer dem åt från andra strategiska grupper inom samma 
industri (Porter, 1983). För att relatera tillbaka till den generella omvärldsanalysen i inled-
ningen, kan man också säga att en kategorisering av företag i strategiska grupper, förtydligar 
vilka faktorer i omvärlden som har störst påverkan på varje strategisk grupp.  
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I följande avsnitt presenteras och diskuteras de teoretiska verktyg som senare ska appliceras 
på empirisk information. Avsnittet inleds med en presentation av Competitive Intelligence, 
varefter STEEP-analysen beskrivs närmare. I anslutning till detta beskrivs Five Forces. Den 
modell som har valts för att närmare beskriva konkurrenterna på studentuthyrningsmark-
naden är Porter’s Konkurrentanalys som slutligen kompletteras med en presentation av hur 
dessa företag kan kartläggas strategiskt.  

2.2 Competitive Intelligence 
 

Alla företag arbetar mot någon typ av mål; en vision. För att uppnå detta utvecklas en stra-
tegi, det vill säga en slags vägledning för hur målet ska uppnås. Allt fler författare diskuterar 
konceptet Competitive Intelligence (CI); en process som hjälper företaget att utforma och 
fatta mer effektiva strategiska beslut (Fleisher & Bensoussan, 2003). CI kan ses som en ek-
vation där information och insikt resulterar i intelligens, som förbättrar företagets strategis-
ka tänkande.   

Att inneha rätt sorts information om sina konkurrenter är, som tidigare konstaterats, natur-
ligtvis av stor vikt. Dock är det av ännu större betydelse hur informationen man besitter 
analyseras och används, och därmed hur man omvandlar information till intelligens.  

Kahaner (1997) och McGonagel & Vellas (1999) är tre av många författare som diskute-
rar konceptet CI. Kahaner (1997) definierar Competitive Intelligence på följande sätt: 

“Competitive Intelligence is a systematic program for gathering and analyzing information 
about your competitor’s activities and general business trends to further your own company’s 
goals.” (Kahaner, 1997, s.16) 

Det som utgör grunden till CI är att man förstår skillnaden mellan information och intelli-
gens; information är faktisk, den består av nummer, statistik och data om företag och deras 
verksamhet. Att besitta denna information är värdefullt, men inte av särskilt stor nytta när 
en konkurrent ska analyseras, och det är omöjligt att fatta bra beslut uteslutande baserat på 
informationsinsamling. Intelligens är istället delar av information som har blivit filtrerad 
och analyserad. Intelligens är således förädlad data som kan skapa mening för en organisa-
tion och användas vid beslutsfattande. (Kahaner, 1997) 

Enligt Kahaner (1997) är CI en process som, om den används på rätt sätt, kan användas till 
att förutspå förändringar på marknaden och konkurrenters handlingar. Vidare skapar CI 
möjligheter att upptäcka nya och potentiella konkurrenter liksom kunskap om nya teknolo-
gier, politiska och lagliga förändringar som kan påverka företaget. 

Både Kahaner (1997) och McGonagel & Vella (1999) delar in CI i fyra faser; planering och 
direktion, insamling av data, utvärdering och analysering av data samt förberedning, presen-
tation och användning av resultaten.  

2.2.1 Planering och direktion  
I denna fas fastställs vilket behov företaget har av CI och det definieras vilken typ av intel-
ligens som behövs för att kunna fullfölja uppdraget (Kahaner, 1997, McGonagel & Vella, 
1999). Vilket syfte har man med att utföra projektet? Vilka frågor vill man få besvarade? 
Vilken existerande kunskap finns om det problem man ställs inför? 
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2.2.2 Insamling av data  
Denna fas involverar den faktiska informationsinsamlingen som ska användas för att sedan 
omvandlas till intelligens. Den största delen av informationen är här insamlad från offentli-
ga källor som vem som helst kan få tillgång till och dessa kan, som även Malhotra (2004) 
nämner, vara både primära och sekundära. Man bearbetar också informationen så att den 
lätt kan lagras (Kahaner, 1997).  

2.2.3 Utvärdering och analys av data 
I denna fas inträffar övergången till intelligens. Generellt anses detta vara den mest utma-
nande delen i processen. Här krävs såväl kunskap som intuition eftersom den insamlade in-
formationen måste utvärderas och undersökas för att upptäcka eventuella mönster. Även 
om analysen i sig bygger på logik och saklig information så krävs det att den som analyserar 
är kapabel att ”fylla i tomrum och luckor” med kvalificerade gissningar och slutsatser (Ka-
haner, 1997). Vidare kan man jämföra den insamlade datan med fastställda referenspunkter 
eller data från andra källor. Ett exempel på detta kan vara en SWOT-analys för att på så sätt 
kartlägga exempelvis konkurrenter och jämföra dessa mot varandra (Kotler, 1997). Ett an-
nat bra sätt för att försöka skapa en uppfattning om en konkurrents framtida strategi är att 
titta på deras affärsidé som ofta inkluderar visioner, mål och planer (McGonagel & Vella, 
1999).  

2.2.4 Förbereda och presentera resultat 
När hela processen är genomförd, bör information finnas om vilka konkurrenter som exi-
sterar liksom en sammanställning över den insamlade datan om vardera konkurrent. Denna 
kunskap kan man sedan relatera till det egna företagets värderingar och planer för att på så 
sätt skapa en klar bild av hur marknaden ser ut och företagets position i detta. (McGonagel 
& Vella, 1999) 

I princip är alltså CI en metod som beskriver processen från ett problem, en utgångspunkt, 
till informationsinsamling och slutligen hur denna information analyseras. Man kan jämföra 
CI med en kompass och karta som visar åt vilket håll man ska gå och vilka stigar man ska 
välja på väg mot målet att uppnå konkurrensfördelar i förhållande till sina konkurrenter. CI 
ska således inte ses som ett analysverktyg i sig utan snarare som ett ramverk för hur andra 
modeller och teorier ska tillämpas för att uppnå den intelligens som företag behöver i sitt 
strategiska tänkande. Med anledning av detta har CI använts i uppsatsens metod del. Där 
återfinns en modell som illustrerar tillvägagångssättet för genomförandet av denna under-
sökning och vilken information man har sökt efter. Där beskrivs också närmare hur varje 
steg i CI processen har genomförts.   

I följande avsnitt presenteras de teorier som utgör de olika beståndsdelarna, som tillsam-
mans utgör Competitive Intelligence för denna undersökning.  

2.3 STEEP 
 

I inledningen av detta kapitel illustrerades i figur 2 hur en organisation är inbäddad i en 
större omvärld. Att se organisationen som en delnivå i en helhet gör det enklare att förstå 
de olika faktorer som påverkar organisationen. Att illustrera detta gör det även tydligare att 
se vilka omvärldsfaktorer som är direkta och indirekta för ett enskilt företag.  
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Att göra en omvärldsanalys som en utgångspunkt i en konkurrentkartläggning ger större in-
sikt och förståelse i vilka faktorer som kan påverka en hel industri och därmed enskilda fö-
retag. När dessa faktorer är kartlagda, kan man undersöka de konkurrerande företagen dju-
pare och då utreda hur respektive företag kan tänkas reagera och agera i förhållande till för-
ändringar i omvärlden. Av denna orsak är en undersökning av eventuella omvärldsföränd-
ringar det första steget på vägen mot en konkurrentkartläggning.  

Fleisher och Bensoussan (2003) betonar att vad som utgör ett företags omvärld är svårt att 
definiera i allmängiltiga termer, eftersom det är företagets subjektiva uppfattning om sin 
omvärld som klargör detta. Dock presenteras STEEP-modellen som är ett hjälpmedel för 
att analysera omvärlden på makronivå. STEEP består av ett antal olika relevanta områden 
som bör undersökas i syfte att identifiera faktorer som påverkar en industri och företagen 
som verkar inom denna. I detta fall utgörs industrin av bemanningsbranschen som helhet, 
och det är således faktorer som kan påverka denna i allmänhet som undersöks här. De olika 
områdena som STEEP behandlar är: 

• Sociala faktorer – denna komponent beskriver de kännetecken som återfinns i orga-
nisationens kontext. Detta inkluderar bland annat demografi, kultur, åldersdistribu-
tion, utbildningsnivå, värderingar, geografisk distribution och etiska normer. Till-
sammans utgör detta den sociala komponenten i den miljö vilken företaget verkar i. 
Dessa kännetecken är inte alltid helt tydliga och förändringar inom denna kompo-
nent sker ofta långsamt. Icke desto mindre är det betydelsefullt för företag att vara 
medvetna om eventuella förändringar. 

• Teknologiska faktorer – effekter från teknologiska förändringar inkluderar nya tillvä-
gagångssätt i produktionen av produkter och även tjänster. Under det senaste år-
hundradet har stora förändringar inträffat inom exempelvis kommunikation, energi 
och medicin, vilket har öppnat upp nya möjligheter för kommersialisering och kon-
kurrens.  

• Ekonomiska faktorer – detta indikerar hur distribution och användning av resurser 
ser ut. Konsumtionsmönster påverkas starkt av ekonomiska trender såsom infla-
tion, arbetslöshet, räntenivåer och disponibel inkomst. För ett företag är det rele-
vant att försöka identifiera och förutspå vilka ekonomiska variabler som starkast 
kan påverka företagets strategiska planer. Vidare är det inte alltid så att det finns en 
positiv korrelation mellan samhällsekonomi och företags prestation – att ekonomin 
förbättras på makronivå innebär inte nödvändigtvis att alla företag presterar bättre.  

• Ekologiska faktorer – denna faktor behandlar den fysiska och biologiska miljö som 
organisationer verkar i, och inkluderar globala klimatfrågor, återvinning och förore-
ningar. Detta steg kommer att exkluderas i analysen då det inte finns några identifi-
erbara ekologiska faktorer som påverkar bemanningsbranschen.  

• Politiska/Legala faktorer – de politiska faktorerna relaterar till bland annat statlig och 
allmän inställning till olika industrier, påtryckningar från olika intressegrupper och 
olika partiers politiska plattformer. Den legala komponenten består av de lagar och 
regleringar som kan påverka ett företags möjligheter.  

Efter identifikation av olika faktorer i omvärlden som kan tänkas påverka bemanningsbran-
schen, är det av intresse att fördjupa denna analys. Nästa steg blir således att undersöka det 
segment i bemanningsbranschen som inkluderar företag som har studentuthyrning som sin 
huvudsakliga verksamhet. Detta utgör den marknad som ska undersökas.  
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2.4 Five forces 
 

Efter att ha identifierat omvärldsfaktorer som är relevanta för industrin; bemanningsbran-
schen i allmänhet, ska studentuthyrningssegmentet undersökas i synnerhet. De faktorer 
som inkluderas i den tidigare sektionen, STEEP-modellen, kan givetvis också påverka den 
specifika marknaden, men genom att utreda de olika drivkrafterna som är relevanta för stu-
dentuthyrningssegmentet skapas en tydligare bild av vilka faktorer som driver konkurrens-
kraften inom detta segment. Ett allmänt vedertaget och effektivt verktyg för att identifiera 
olika drivkrafter för konkurrens är Five Forces (Porter, 1983). Denna modell utvecklades 
ursprungligen i syfte för att appliceras på tillverkningsindustrin, men har sedermera kommit 
att användas på produktsäljande branscher i allmänhet. Valet att använda Five Forces på en 
industri som enbart arbetar med serviceförsörjning beror på att modellen trots allt är så di-
rekt i sin identifikation av olika krafter, att den ändå bör gå att applicera i detta syfte. Vissa 
modifieringar kan dock komma att behövas, men i grund och botten är modellen så pass 
rättfram att sådan anpassning rättfärdigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Five Forces (Porter, 1983) 

 

Grundprincipen med Five Forces är att företag genom applicering av modellen kan finna 
en position inom segmentet där företaget bäst kan försvara sig alternativt utnyttja konkur-
renskrafterna till sin förmån. Vidare är Five Forces ett dynamiskt verktyg vid analys av en 
industris utveckling. Det bör nämnas att de olika krafterna påverkar varandra. De olika 
krafterna förklaras nedanför.   

2.4.1 Potentiella etablerare 
Detta hot är beroende av huvudsakligen två faktorer; hur stora hindren för nyetablering är 
samt hur konkurrenter reagerar på en nyetablering. Nyetableringar kan medföra att priserna 
sjunker, att kostnader ökar och således att lönsamheten reduceras. Mer positiva effekter är 
att en nyetablering ofta medför ny kapacitet och ökade resurser i branschen. Detta hot in-
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kluderar inte enbart nya företag utan även företagsförvärv som genomförs i syfte att bygga 
upp en marknadsposition inom den specifika branschen.  

Det finns ett antal olika hinder för nyetablering; stordriftsfördelar (stor produktion till lägre 
kostnad), produktdifferentiering, kapitalbehov, kostnadsolägenheter, tillgång till leverantö-
rer/distributionskanaler samt statlig politik. Även etablerarens förväntningar på redan existe-
rande företags reaktion på nyetablering påverkar hur starkt detta hot är. 

2.4.2 Substitut  
Hot om substitution av produkter eller tjänster innebär att efterfrågan för detsamma sjun-
ker då kunderna väljer alternativa möjligheter istället. Substitut inkluderar produkt-för-
produkt, det vill säga att man ersätter en produkt med en annan, likartad, såsom e-mail 
istället för brev (Johnson et al., 2005).  

Ett annat sätt att se på substitut är att om produkt X ökar i pris, men produkt Y ligger kvar 
på den existerande prisnivån, så minskar försäljningen av produkt X medan försäljningen 
av produkt Y ökar. Vidare kan man säga att produkter eller tjänster är substitut när följande 
tre förutsättningar gäller (Besanko et al., 2004):  

1. De har samma eller liknande funktion och prestanda 
2. De används vid samma eller liknande tillfällen 
3. De säljs inom samma geografiska marknad 
 

Dessutom finns det substitut för behov, vilket innebär att konsumenten får tillgång till re-
surser som gör en produkt eller service blir överflödig. Tillgången till Internet är ett bra ex-
empel på detta som ju drastiskt har minskat konsumenters behov av personlig service för 
bland annat bankärenden, biljettinköp och shopping. Substitution orsakas av att kunden 
upplever större fördelar och ett högre värde av den alternativa produkten eller tjänsten. 
(Johnson et al., 2005) 

Ett sista hot är konkurrensen om ett hushålls disponibla inkomst; generisk substitution. Då 
ett hushåll har en begränsad budget att röra sig med innebär detta att vissa produkter och 
tjänster helt enkelt kommer att bortprioriteras till fördel för något annat (Johnson et al., 
2005). I denna undersökning skulle detta istället refereras till kundföretagens disponibla in-
komst.  

2.4.3 Köpare 
Köparnas förhandlingsstyrka består huvudsakligen i att de påverkar branschen genom att 
pressa ner priserna, kräva förbättrad kvalitet och spelar ut konkurrenterna mot varandra. 
Om en köpgrupp är väldigt koncentrerad eller om ett företag säljer stora volymer av sin 
försäljning till en köpgrupp, får denna köpgrupp mycket makt och inflytande. Likaså om 
den resurs eller produkt som köparen ska inhandla är av stor betydelse för köparens inköp 
eller kostnader, då köparen i en sådan situation är benägna att vara mer selektiv. Vidare 
ökar köparnas förhandlingsstyrka då det existerar få och låga omställningskostnader (kost-
nad för att byta från en säljare till en annan). (Porter, 1983)  

2.4.4 Leverantörer 
I likhet med köparna kan leverantörer utöva makt och inflytande genom att istället höja 
priser eller minska kvaliteten på produkter och tjänster. Denna komponent i Five Forces 
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kommer dock ej att beskrivas närmare, då branschen som undersöks inte har några egentli-
ga leverantörer. Således kommer denna faktor inte heller tas upp i analysen.   

2.4.5 Konkurrens från existerande företag 
Företag använder sig av olika metoder för att skaffa sig ett konkurrensövertag och en mer 
fördelaktig position gentemot andra företag genom att vidta åtgärder som reklamkampan-
jer, ökad kundservice eller prissänkningar. Om ett företag vidtar någon typ av åtgärd för att 
förbättra sin position, brukar det normalt sett även påverka andra företag i branschen och 
provocera till motåtgärder. Beroende på vilka taktiska åtgärder som genomförs kan bran-
schen i sin helhet ledas till ett förbättrat eller ett försämrat läge. Prissänkningar är ett exem-
pel på en åtgärd som riskerar att leda till försämrad lönsamhet för branschen. (Porter, 1983) 

Ytterligare exempel på vad som påverkar intensiteten av konkurrens inom en bransch är 
huruvida företagen är balanserade i fråga om storlek. Företag av likvärdig storlek riskerar en 
högre grad av konkurrens för att uppnå dominans över varandra. Vidare spelar marknadens 
tillväxtgrad stor roll, då företag på en marknad med väldigt hög och snabb tillväxt försöker 
uppnå marknadsandelar i takt med tillväxten på marknaden. På en mogen marknad å andra 
sidan, uppnår ett företag tillväxt genom att överta marknadsandelar från konkurrenter. 
(Johnson et al., 2005; Porter, 1983) 

En marknad som har höga fasta kostnader eller har svåröverkomna barriärer för att utträda 
ur marknaden, upplever också en högre grad av rivalitet. Ytterligare en faktor som påverkar 
konkurrens är företagens olikheter; ursprung, ägandeskap och företagskultur påverkar före-
tagens mål och strategier för hur man ska konkurrera. Slutligen så är företag som är specia-
liserade mer konkurrenskraftiga än andra, då detta skapar en starkare beroendesituation i 
förhållande till kunden. (Johnson et al., 2005; Porter, 1983) 

En svaghet med denna modell är att även om den identifierar vad som gör en industri och 
vissa positioner inom den attraktiva, så förklarar den inte hur eller varför organisationerna 
inom den innehar och lyckas behålla en viss position (Fleisher & Bensoussan, 2003). Av 
denna anledning ska även en konkurrentanalys genomföras, med förhoppningen att förtyd-
liga de egenskaper som kan ha placerat konkurrerande företag i en viss position.  

2.5 Konkurrentanalys 
 

Den innersta kärnan i figur 2 är det enskilda företaget. För att närmare utforska de företag 
som verkar på marknaden, det vill säga studentuthyrningsbranschen och därmed få fördju-
pad insikt de faktorer som undersöks i Five Forces, är följande modell av Porter (1983) an-
vändbar: 
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Figur 4 Konkurrentanalysens komponenter (Porter, 1983)  

 

Konkurrentanalys avslöjar de styrkor och svagheter som konkurrenter besitter, i förhållan-
de till möjligheter och hot. Genom att använda historisk och aktuell information kan man 
förutspå framtida strategiska åtgärder som konkurrenterna kan vidta vid förändringar på 
marknaden. Hur konkurrenten reagerar i en viss situation, om den är nöjd med sin position 
liksom vad som gör denne sårbar, kallas konkurrentens reaktionsprofil. Modellen förutsät-
ter att konkurrenterna är kända, varför den ej kan användas innan dessa är identifierade. De 
övriga komponenterna förklaras nedanför. 

2.5.1 Framtida mål  
Att tillägna sig kunskap om konkurrenters framtida mål avslöjar något om hur tillfredsställd 
konkurrenten är med sin nuvarande position. Om detta indikerar att konkurrenten är otill-
fredsställd, kan man också avgöra hur sannolikt det är att konkurrenten kommer att ändra 
sin strategi.   

2.5.2 Föreställningar 
Att identifiera konkurrenters föreställningar om sig själv (uppfattar de sig som marknadsle-
dande? Socialt medvetet? Mest prisvärt?), och deras föreställningar om branschen och de 
andra företagen inom denna, indikerar hur företaget beter sig och reagerar på förändringar. 
Att granska företagets historik ifråga om finansiella resultat, utveckling på marknaden och 
tidigare reaktioner på exempelvis branschhändelser avslöjar en del om företagets föreställ-
ningar. 

2.5.3 Aktuell strategi 
Konkurrenters nuvarande strategi indikerar vilka åtgärder företaget vidtar på marknaden 
för att på så sätt uppfylla sina mål. Vidare insinuerar strategin företagets mest troliga reak-
tion på förändringar på marknaden.  

2.5.4 Möjligheter  
Den sista komponenten i en konkurrentanalys är att utvärdera konkurrentens möjligheter. 
Målsättningen med detta att utreda vad konkurrenten gör och vad den kan göra. Detta är re-
laterat till kapacitet, kompetens och resurser. Detta görs genom att man identifierar kon-
kurrentens styrka och svagheter och även summerar de framtida mål, föreställningar och 
den strategi konkurrenten har för att på så sätt sammanfatta de möjligheter som konkurren-
ten har. En SWOT-analys används för detta syfte. 

Föreställningar Möjligheter 
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2.5.4.1 SWOT 
SWOT-analysen syftar till att identifiera de styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
(strengths, weaknesses, opportunities, threats) som företagen besitter och som tillsammans 
utgör vilken strategisk kompetens och skicklighet som finns hos företaget i relation till dess 
konkurrenter. (Johnson et al., 2005)  

Detta verktyg är inte ett fullkomligt tillvägagångssätt för att få ut mesta möjliga information 
om sina konkurrenters strategiska skicklighet, utan är snarare en generalisering av detsam-
ma. En SWOT-analys förklarar inte de underliggande orsakerna till ett företags strategiska 
åtgärder, men trots detta är det fortfarande ett effektivt sätt att få en klarare överblick över 
sina konkurrenter. (Johnson et al., 2005) Av denna anledning ska SWOT ej anses vara eller 
användas som ett fristående analysverktyg i denna uppsats, utan kommer istället vara en in-
tegrerad del av konkurrentanalysmodellen, liksom tidigare presenterade Five Forces.  

2.5.5 Konkurrentens reaktionsprofil 
Den insamlade informationen utgör ett gott underlag för att på så sätt kunna förutspå kon-
kurrenters ageranden och framtida branschvillkor. Efter sammanställning av de olika kom-
ponenterna kan man skapa en bild av konkurrentens reaktionsprofil, det vill säga vilka åt-
gärder konkurrenten kan tänkas vidta dels offensivt för att öka sin konkurrenskraft, och dels 
för att öka sin defensiva förmåga. (Porter, 1983)  

De offensiva förändringar som konkurrenten kan tänkas vidta beror på hur nöjd konkur-
renten är med det aktuella läget liksom vilka sannolika strategiska åtgärder konkurrenten 
vidtar för att uppnå sina mål. 

För att bedöma konkurrentens defensiva förmåga kan man använda den insamlade infor-
mationen och bedöma detta mot hur sårbar konkurrenten är för exempelvis ekonomiska 
åtgärder och samhällsekonomiska händelser, det vill säga faktorer som har behandlats i 
STEEP- liksom Five Forces-analyserna. Vidare kan det finnas händelser eller åtgärder som 
hotar en konkurrent så mycket att denne tvingas vidta motåtgärder, även om det kan med-
föra höga kostnader och försämrat resultat (Fleisher & Bensoussan, 2003). 

Porter (1983) betonar att konkurrentanalys är mycket användbart vid undersökning av såväl 
befintliga som potentiella konkurrenter. Det inkluderar också företag som skulle erfara sy-
nergieffekter av att finnas i branschen, liksom företag som ser det som självklart att utvidga 
dess verksamhet och affärsinriktning. Slutligen är det också viktigt att försöka förutse even-
tuella fusioner eller förvärv, vilket drastiskt kan förändra villkoren i branschen genom att 
göra en svag konkurrent stark, eller en stark konkurrent än starkare.  

 

2.6 Strategisk kartläggning  
 

Som ett sista steg i undersökningen av företag inom studentuthyrningssegmentet, ska en 
kartläggning av dessa utföras. Många författare talar om indelning i strategiska grupper, vil-
ket avslöjar olika konkurrerande positioner som rivaliserande företag innehar, konkurrens-
intensiteten inom och mellan olika strategiska grupper samt de strategiska intentioner före-
tagen inom gruppen har. Strategisk gruppanalys behandlar den femte komponenten i Five 
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Forces, konkurrerande rivalitet mellan företag, och hur det påverkar och påverkas av de öv-
riga komponenterna (Fleisher & Bensoussan, 2003). 

En strategisk grupp definieras som företag inom en bransch eller industri som besitter lik-
nande strategiska karaktärsdrag, följer samma eller liknande strategier eller konkurrerar på 
liknande bas med liknande förutsättningar (Porter, 1983, Johnson et al, 2005). Det är viktigt 
att skilja på industri eller sektor och strategiska grupper, då det i en industri eller sektor kan 
finnas många företag sysslar med samma sak men som inte har likartade strategiska karak-
tärsdrag (jämför snabbmatsjätten McDonald’s med lyxrestaurangen Edsbacka Krog – de 
serverar båda mat, men har helt olika karaktärsdrag). På så sätt kan man separera företag 
inom samma industri från varandra (Johnson et al., 2005).  

Hur dessa strategiska grupper indelas beror på vilka gemensamma nämnare de har liksom 
vilka kriterier man sätter för gruppindelning. Porter (1983) betonar dock att när man illu-
strerar strategiska grupper grafiskt, är det fördelaktigt att använda sig av de variabler som 
bestämmer hinder för förändring i branschen.  

För att identifiera olika strategiska grupper är det användbart att undersöka hur mycket oli-
ka företag särskiljer sig från varandra i fråga om de antal aktiviteter (produk-
ter/serviceutbud, geografisk omfattning, distributionskanaler) liksom vilka resurser de har 
(McGee & Thomas, 1986; citerat i Johnson et al., 2005). 
  
Att segmentera marknaden och skapa strategiska grupper är användbart på flera sätt då det 
hjälper ett företag att kartlägga vilka som är de mest direkta konkurrenterna liksom att det 
skapar möjlighet för företaget att iaktta om en konkurrent rör sig från en grupp till en an-
nan. Vidare kan en indelning av strategiska grupper hjälpa till att identifiera ytterligare po-
tentiella möjligheter och hot. Framförallt ger användandet av strategiska grupper en mer 
överskådlig bild av ett företags konkurrenter och var dessa befinner sig, vilket i sin tur un-
derlättar identifiering av strategiska ”öppningar” på marknaden. Strategiska ”öppningar” är 
en möjlighet i företagets konkurrensmiljö som inte än är fullt exploaterad av konkurrerande 
företag.  (Johnson et al, 2005) 

Porter (1983) nämner dock att de etableringshinder som existerar (se Five Forces) försvårar 
möjligheterna för ett företag att förflytta sig från en strategisk position till en annan. Detta 
är den främsta orsaken till varför vissa företag är mer lönsamma än andra inom samma 
bransch, liksom att företag som befinner sig i strategiska grupper med höga etableringshin-
der har större vinstmöjligheter än vice versa. Då den strategiska gruppen för denna under-
sökning redan är definierad – bemanningsföretag som fokuserar på att hyra ut studenter till 
arbetsuppgifter inom deras kompetensområde – kommer kartläggningen av dessa ske på 
individuell företagsbasis snarare än gruppering av olika företag. Den valda teorin är an-
vändbar och applicerbar men kommer således att appliceras på enskilda företag och inte på 
grupper av desamma.  

2.7 Sammanfattning av valda teorier 
 

Denna undersökning undersöker den del av strategiutveckling som behandlar omvärlds- 
och konkurrentanalys. Kapitlet inleds därför med en diskussion angående samspelet mellan 
företag och deras omvärld samt vikten av att företag i sin strategiutformning tillägnar sig 
kunskap om vilka externa faktorer som kan påverka företaget. För att åstadkomma detta 
presenteras därefter ett teoretiskt ramverk som inleds med en presentation av Competitive 
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Intelligence (CI). CI illustrerar de olika steg som ska följas för att omvandla obehandlad in-
formation till intelligens, eller kunskap. CI kompletteras därefter med ett antal modeller 
som tillsammans ska genomföra omvandlingen av information till intelligens. CI utgör 
ramverket för hur hela undersökningen genomförts men är inte ett analysverktyg i sig och 
återfinns i uppsatsens metod del.  

Första steget mot att omvandla information till intelligens är en undersökning av de fakto-
rer som påverkar den industri i vilken ett företag verkar. Ett verktyg för detta är STEEP-
analysen. Denna behandlar de sociala, teknologiska, ekonomiska, ekologiska samt politis-
ka/legala faktorer som påverkar industrin. STEEP-analysen kompletteras sedan med Five 
Forces, ett verktyg som hjälper till att identifiera krafter och hot i företagets mer direkta 
omvärld, det vill säga inom det segment, eller den marknad, som företaget verkar. De fem 
olika krafterna är etableringshot, substitutionshot, köpares förhandlingskraft, leverantörers förhandlings-
kraft och slutligen konkurrens bland existerande företag. När dessa olika faktorer har undersökts 
och identifierats får företaget en tydligare överblick över de krafter som verkar omkring 
dem, vilket skapar möjligheter att lättare försvara sig och/eller anpassa sig till dessa krafter. 
Efter att ha klarlagt de omvärldsfaktorer som påverkar såväl industrin som den specifika 
marknaden, förtydligas bilden av den situation som företagen befinner sig i, och därmed 
villkoren och ramen för konkurrensen sinsemellan. 

I det innersta lagret av omvärldsmodellen som illustreras i figur 2, återfinns det enskilda fö-
retaget. För att få en tydligare bild av företagens individuella förutsättningar och som ett 
komplement och fördjupning av Five Forces följer konkurrentanalysens olika komponen-
ter; framtida mål, föreställningar, aktuell strategi samt möjligheter. De olika komponenterna utgör 
tillsammans en bild av konkurrentens reaktionsprofil, det vill säga vilka åtgärder konkurren-
ten kan tänkas vidta för att öka sin defensiva förmåga och offensivt för att öka sin konkur-
renskraft. Detta inkluderar att identifiera respektive konkurrents styrkor och svagheter i re-
lation till förhållanden i omvärlden. De åtgärder som konkurrenten kan tänkas vidta beror 
på hur nöjd konkurrenten är med sin aktuella situation och position. Denna teori förklarar 
således faktorer och egenskaper hos de individuella företagen, som kan tänkas påverka öv-
riga företag inom segmentet.  

Den sista delen i det teoretiska ramverket behandlar ämnet strategisk kartläggning och såle-
des hur man kartlägger sina konkurrenter. Detta inkluderar att finna skillnader mellan olika 
företags omfattning av aktiviteter och resurser för att därefter illustrera detta grafiskt. Detta 
kräver att man beslutar utifrån vilka variabler man ska jämföra företagen. Att kartlägga fö-
retag ger en mer överskådlig bild av konkurrenter och var dessa är positionerade, vilket i sin 
tur underlättar identifiering av strategiska ”öppningar” på marknaden. Konkurrentanalysen 
i kombination med en strategisk kartläggning av de respektive företagen utgör den sista be-
ståndsdelen i undersökningens analys och avslöjar företagens konkurrenskraft i den om-
värld som de verkar i. Den samlade analysen kommer därmed att utgöra en viktig kompo-
nent för fortsatt strategiutveckling inom studentuthyrningsbranschen.   
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3 Undersökningens genomförande  
______________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras hur denna studie utfördes. Kapitlet inleds med en diskussion om kvalitativ och 
kvantitativ metod liksom vad som definierar primär- och sekundärdata. Därefter följer en presentation, 
med Competitive Intelligence som metodiskt ramverk, för hur undersökningen utfördes. 
______________________________________________________________________ 
 

3.1 Metodval 
 

Vid genomförandet av en undersökning kan i huvudsak två olika angreppssätt antas; kvali-
tativ eller kvantitativ (Seymour, 1992). När valet av angreppssätt är fastställt, måste det ock-
så beslutas vilken typ av data – primär eller sekundär - som ska insamlas för att analyseras 
och besvara syftet. Dessa metodval beskrivs nedan. 
 

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns i huvudsak två olika angreppssätt när man genomför en undersökning; kvalitativ 
datainsamling, eller kvantitativ datainsamling. Enligt Seymour (1992) framkommer det bäs-
ta resultatet när dessa två angreppssätt kombineras. Kvantitativa förklaringar besvarar inte 
alla de frågor som rör ett specifikt problem, men inte heller utgör kvalitativa beskrivningar 
en fullständig bild av omvärlden. En integration av de båda skapar en ökad förståelse för 
den komplexa verkligheten. Dock är det viktigaste att man använder sig av det angreppssätt 
som är lämpligast för syftet med undersökningen (Cantzler, 1992). 

Den främsta skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ datainsamling är hur insamling och 
analys av data genomförs (Malhotra, 2004). Kvalitativa data utgår från empiri och insamlas 
genom exempelvis intervjuer som genererar beskrivande data varifrån man drar slutsatser, 
det vill säga induktion (Patel et al., 2003). Denna typ av data anses vara ”verklig” och 
”mjuk” då det fokuserar mer på människors beteenden än på siffror och numeriska data 
(Seymour, 1992). Cantzler (1992) menar att bruk av kvalitativ metod inte bör användas om 
antalet respondenter överstiger 30. Kvalitativa metoder resulterar i en mer fullständig bild 
då den inte enbart mäter delar av en situation utan ger en holistisk syn (Seymour, 1992). 
Dock föreligger det risk att kvalitativa data felaktigt generaliseras på grund av miss- eller 
övertolkningar av svaren (Seymour, 1992). 

Kvantitativ datainsamling fokuserar istället på statistiska variabler. Denna metod inleds 
med hypotesuppställning som man därefter försöker verifiera eller falsifiera genom att mäta 
insamlad data med olika statistiska tekniker. Denna typ av metod är mer kontrollerad än 
kvalitativa metoder då man använder sig av noggrant statistiskt utvalda, ofta omfattande, 
urvalsgrupper. Med sitt statistiska angreppssätt fokuserar kvantitativa metoder mycket på 
reliabilitet, det vill säga att undersökningen kan upprepas och återge samma resultat.  (Sey-
mour, 1992) 

3.1.2 Sekundär- respektive primärdata  
Sekundärdata är information insamlat för ett annat, tidigare syfte än den aktuella undersök-
ningen och återfinns i existerande källor såsom böcker, artiklar, Internet, årsredovisningar 
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och databaser (Christensen, 2001). I och med att sekundärdata kommer från existerande 
källor, uppstår tids- och kostnadsbesparande fördelar (Churchill, 1983).  

Nackdelar med sekundärdata är att eftersom den är insamlad för ett annat syfte än det ak-
tuella, är det inte alltid datan passar i termer av variabler och mätinstrument. Vidare måste 
ett kritiskt förhållningssätt antas för att kunna avgöra sanningshalt och relevans. Normalt 
sett inleds en undersökning genom insamlande av sekundärdata, för att tillägna sig informa-
tion om ämnet. Därefter är det vanligt att man fördjupar kunskaperna genom att komplet-
tera med primärdata. (Churchill, 1983)  

Primärdata är information som insamlas genom observationer, experiment eller intervjuer 
för den aktuella undersökningen (Churchill, 1983). Denna information skapar större förstå-
else för ämnet och förser undersökaren med mer djupgående svar (Christensen, 2001).   

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte; att kartlägga företag inom studentuthyrningssegmen-
tet och de externa faktorer som påverkar dessa, är ett kvalitativt angreppssätt att föredra. 
Utgångspunkten är således inte att bevisa alternativt motbevisa en hypotes, utan istället att 
utreda verkligheten genom en deskriptiv analys. Informationen som krävs är alltför kompli-
cerad för att omvandla till siffror och statistiska data och därmed synes det inte vara lämp-
ligast att använda sig av ett kvantitativt angreppssätt. Ett kvalitativt metodval ökar dessut-
om möjligheterna att fördjupa sig i ämnesvalet.    

Arbetet med uppsatsen inleddes med ett massivt insamlande av sekundärdata för att bygga 
den teoretiska referensramen och därefter för att finna konkurrenter och befintlig informa-
tion om dessa och deras omvärld. 

Primärdata har i denna uppsats insamlats i form av telefonintervjuer med företag inom stu-
dentuthyrningsbranschen samt med Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för bemannings-
företagens branschorganisation, Almega. Vilken typ av primärdata som eftersökts baserades 
till stor del på den sekundära information som tidigare insamlats. 

3.2 Undersökningens tillvägagångssätt  
 

Competitive Intelligence som presenterats i referensramen utgjorde riktlinjer för tillväga-
gångssättet i undersökningen, och utgångspunkten var en modell skapad av Holmgren och 
Larsson (2001). Denna justerades i enlighet med den aktuella undersökningen. Modellen il-
lustrerar de olika stegen i CI-processen och har kompletterats med STEEP, Five Forces 
och Porters konkurrentanalys. Dessa inkluderades i CI-processen för att lättare tydliggöra 
vilken information som efterfrågas i steg 2 och 3.  

Modellen återfinns på efterföljande sida: 
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Figur 5 Insamling av information (modifierad från Holmgren & Larsson, 2001) 

3.2.1 Steg 1: Planering och direktion 
I dagsläget finns det väldigt lite information om hur studentuthyrningssegmentet ser ut och 
vilka aktörer som verkar där. Vidare är detta segment en förhållandevis ny förgrening inom 
bemanningsbranschen och det är av intresse att utreda vilken potential studentuthyrnings-
segmentet och dess företag har. Det är sannolikt att dessa företag bidrar till att minska av-
ståndet mellan studenter och näringsliv, varför det är intressant att utforska dessa företags 
verksamhet. Vidare är det relevant att undersöka den omvärld företagen verkar i, vilka ex-
terna faktorer som påverkar dem samt hur de förhåller sig till dessa. Den samlade analysen 
bör utgöra ett gott underlag för företagens fortsatta strategiutveckling. 

Undersökningen inleddes således med att konstatera att det krävdes kunskap om de aktuel-
la företagens omvärld och vilka faktorer som påverkar dessa. Dessutom krävdes att en stor 
mängd data rörande varje företag insamlades för att kunna analysera dem och deras posi-
tion på marknaden. Detta uppnås genom att med CI-processen insamla nödvändig infor-
mation och därefter analysera denna mot bakgrund av den teoretiska referensramen. 

CI – processen 
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3.2.2 Steg 2: Insamling av data 
Det andra steget i CI-processen utgör det första steget i datainsamlingen vilket inkluderade 
identifiering av företag verksamma inom studentuthyrning. Detta gjordes i två steg baserat 
på de kriterier som specificerats i problemdiskussionen. Orsaken till denna tvåstegsselekte-
ring var att minimera risken att förbise eventuella konkurrenter. Sökprocessen inleddes 
med den största urvalsgruppen, det vill säga företag som hyr ut studenter på kort- eller 
långtidsbasis till andra företag.  

Vid genomförandet av detta första steg användes följande informationskällor; Gula Sidor-
na, branschorganisationen Almegas hemsida, Google, Affärsdata och Emfas. Den svenska 
marknaden är representerad av ett stort antal uthyrnings-, bemannings- och rekryteringsfö-
retag. Efter en systematisk genomgång av dessa visade det sig att endast ett fåtal företag 
delvis eller enbart använder studenter för att utföra uppdrag. 26 företag var resultatet av 
denna första selektering. 

Därefter begränsades urvalet ytterligare i enlighet med problemdiskussionens andra kriteri-
um; företagen ska fokusera på kompetensuthyrning. För att åstadkomma detta urval 
genomfördes en insamling av sekundärdata rörande dessa företag. Detta gjordes huvudsak-
ligen genom att undersöka tillgänglig information på företagens hemsidor. Slutsatser drogs 
baserat utifrån vad företagen angett som sin huvudsakliga verksamhet och/eller vilken typ 
av uppdrag de fokuserar på. Efter denna selektering återstod 18 företag, vilka alla kontakta-
des via telefon. Därefter uteslöts därefter ytterligare 4 företag helt ur undersökningen då det 
visade sig att de inte uppfyllde uppställda kriterier.  

Då det första steget i analysen var att utreda hur omvärlden påverkar segmentet som hel-
het, inkluderades de kvarstående 14 företagen i detta. När analysen senare blev mer före-
tagsspecifik och konkurrentanalys genomfördes, exkluderades 3 företag på grund av att de 
är så storleksöverlägsna. I konkurrentanalysen behandlas således 11 företag.  

Den huvudsakliga sekundärinformationen gällande bemanningsbranschen erhölls från Al-
megas hemsida. För att komplettera den sekundära informationen och ge analysen ytterli-
gare djup samlades primärdata in. Företagen intervjuades också var för sig där frågor ställ-
des huvudsakligen om företagets verksamhet och hur de uppfattar sin konkurrenssituation. 
Dessutom samlades primärdata in angående företagens omvärld, för att skapa en klarare 
bild av denna och därmed undersöka på vilket sätt den utgör möjligheter och sätter gränser 
för företagens konkurrenskraft.  

3.2.2.1 Frågeformulär  
Ett sätt att insamla kvalitativ primärdata är genom att utveckla ett frågeformulär som man 
sedan använder för att erhålla information från lämpliga respondenter. Ett frågeformulär 
har tre huvudsakliga målsättningar; det måste översätta önskad information till en uppsätt-
ning frågor som respondenten både är villig och kompetent nog att besvara. Dessutom ska 
frågeformuläret uppmuntra och motivera respondenten att engagera sig, delta och fullfölja 
intervjun. Slutligen ska frågeformuläret minimera felfrekvensen i svaren som kan uppstå på 
grund av missförstånd eller misstolkningar från antingen respondentens eller intervjuarens 
sida. (Malhotra, 2004) 

Det finns flera aspekter som kan påverka kvaliteten av intervjuer med frågeformulär. För 
det första har svarsfrekvensen stor påverkan på kvaliteten av undersökningen. Ju fler svar, 
desto högre validitet och desto bättre slutsatser kan man dra. Vidare bör man ha i åtanke 
att det inte finns någon garanti för att respondenten ifråga överhuvudtaget kan eller för den 
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delen vill svara på ställda frågor. Frågan kan beröra känslig information, eller så kanske re-
spondenten inte har tillräcklig kunskap eller kompetens för att kunna ge ett fullgott svar. 
Vidare existerar även en risk att intervjuaren misstolkar svaren på grund av egna attityder 
och erfarenheter, liksom att respondenten avsiktligen far med osanning i syfte att förvilla. 
(Malhotra, 2004) 

Generellt sett bör ett frågeformulär ha följande struktur; formuläret inleds med neutrala 
frågor som besvaras fritt. Därefter följer enklare frågor, eventuellt med svarsalternativ. 
Känsliga och svårare frågor placeras i slutet av formuläret. (Malhotra, 2004) 

De utformade frågeformulären bestod uteslutande av öppna frågor som gjorde det möjligt 
för respondenten att prata förhållandevis fritt. För att förtydliga vissa frågor fanns även ett 
fåtal svarsexempel som erbjöds vid behov. Vid intervjuer med de enskilda företagen be-
gränsades formuläret till ett mindre antal frågor. Detta för att viss relevant information re-
dan insamlats i form av sekundärdata, för att inte ta för mycket av respondentens tid i an-
språk, och för att det ansågs möjligt att även med ett färre antal frågor få fram relevant och 
nödvändig information. Samma standardformulär utgjorde grunden för varje intervju, dock 
var det vid behov möjligt att göra vissa mindre modifieringar för att uppnå bättre resultat. 
Vid intervju med Eva Östling Ollén användes ett längre formulär enbart bestående av öpp-
na frågor. Båda frågeformulären återfinns i uppsatsens appendix.     

3.2.2.2 Intervjumetod  
Frågeformuläret användes sedan vid genomförandet av telefonintervjuer. Vid beslutandet 
om intervjumetod valdes mellan telefon-, e-post-, och personliga intervjuer. Med hänsyn till 
tid och kostnader beslutades att inte genomföra personliga intervjuer, huvudsakligen på 
grund av företagens geografiska spridning. Med tanke på att den information som efterfrå-
gades, mestadels rörande företagens konkurrenssituation, strategier och mål, är känslig är 
det dessutom tveksamt om mer information hade lämnats vid en personlig intervju än den 
som kunde erhållas vid telefonintervjuer.  

Genomförande av telefonintervjuer är ett av de mest tidseffektiva sätten att tillgå informa-
tion. Använder man sig av ett förhållandevis kort frågeformulär kan man få ut mycket in-
formation under en kort tidsperiod. (Churchill, 1983) Alternativet till detta hade varit att 
genomföra intervjuer via e-post. Denna intervjumetod är den mest kostnadseffektiva och 
kan vara att föredra när den som intervjuas har ont om tid (Malhotra, 2004). Vid använ-
dandet av denna metod finns dock ingen möjlighet att kontrollera vilken position som re-
spondenten besitter. Det finns också stor risk att e-post ignoreras. Vid en kvalitativ under-
sökning är den verbala kommunikationen dessutom av större betydelse då man även har 
möjlighet att ställa kompletterande frågor och därmed förtydliga eventuella oklarheter 
(Churchill, 1983).  

Valet av intervjumetod har vissa kritiska aspekter som möjligen kan påverka trovärdigheten 
på ett negativt sätt. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att de personer som intervjuats 
kontaktades under arbetstid. Det är svårt att på förhand avgöra vilken tid som passar re-
spondenten bäst för genomförandet av intervjun. Detta problem minimerades genom att i 
dessa fall erbjuda att ringa tillbaka vid annan tid eller dag som passade respondenten bättre. 
Respondenterna erbjöds inte möjlighet att se frågorna i förväg om inte så efterfrågades. 
Orsaken till detta var att allt för mycket förberedelse inför intervjun kunde leda till ”desig-
nade” och ”friserade” svar. Dock e-mailades frågorna till Eva Östling Ollén en dag innan 
intervjun eftersom denna var mer omfattande och krävde mer förberedelse och eftertanke.  
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Insamlandet och genomgången av sekundärdata innan intervjuerna medförde att vi vid in-
tervjutillfället kunde fokusera på att få fram den information som inte kunnat erhållas via 
sekundärdata. Genom att utgå från formuläret vid intervjuerna fanns en tydlig struktur men 
också möjlighet att utveckla frågorna och ställa kompletterande frågor om detta var nöd-
vändigt.  

Alla företag erbjöds även möjligheten att vara anonyma i undersökningen, varav fyra före-
tag antog erbjudandet. Dessa företag har tilldelats fiktiva namn i form av Connection, Ku-
polen AB, Octagon AB samt Future.  

3.2.3 Steg 3: Utvärdering och analys av data 
Detta steg i CI-processen omvandlar den insamlade informationen till intelligens genom 
systematisk analys av data. Det teoretiska ramverket som beskrivits tidigare appliceras på 
sekundär- och primärdata. Detta innebär att den kvalitativa information som insamlats följs 
av bearbetning vars målsättning är att analysera den aktuella situationen och skapa en hel-
hetsbild av denna. I denna undersökning har det empiriska materialet kontinuerligt grans-
kats för att avgöra fortsatt datainsamling. Den insamlade sekundära informationen sam-
manställdes dels för att bestämma vilken primärdata som måste insamlas, och dels för att 
användas i den slutgiltiga analysen. Strukturering och kategorisering av material är av störs-
ta vikt för att möjliggöra att processen för tolkning och analys av data blir god och lätthan-
terlig. Då det inte finns några givna ramar för hur slutsatser dras utifrån kvalitativ data och 
hur denna tolkas och analyseras, får valet av struktur extra stor betydelse. (Holme & Sol-
vang, 1997) Sammanställningen gjordes i väl strukturerade och identiska dokument. Den 
primära data som insamlats dokumenterades skriftligt vid varje intervjutillfälle. Dessutom 
sammanställdes denna dokumentation direkt efter varje intervju tillsammans med den re-
dan existerande sekundärdatan. Tillsammans utgjorde detta ett underlag för analys.  

 

3.2.3.1 Kvalitet på data 
Validitet refererar till i vilken utsträckning en undersökning lyckas observera, mäta eller be-
döma det som denna verkligen avsåg (Seymour, 1992). Validitet betyder också att modeller, 
teorier och koncept beskriver verkligheten på ett riktigt sätt (Collis & Hussey, 2003). I en 
kvalitativ undersökning handlar trovärdighet främst om att skapa validitet och arbetet med 
detta ska utföras löpande under hela undersökningen.  

Intervjusituationen är ett unikt tillfälle att värdera validiteten av det som respondenten 
uppger. Vid intervjuer får undersökaren möjlighet att inte bara ta till sig vad respondenten 
svarar utan också hur denna uppger svaret. Om så önskas kan också motsägelsefulla utta-
landen följas upp och ifrågasättas för att på så sätt kontrollera respondentens trovärdighet. 
Vidare har undersökaren flera olika möjligheter att närma sig ett ämne och vid behov kan 
en fråga omformuleras (Seymour, 1992).  

Vid utformandet av frågeformuläret var det av stor vikt att försöka formulera frågorna utan 
tvetydigheter så att det var möjligt för respondenten att svara öppet men också så att sva-
ren kunde återkopplas till syftet. Dock var möjligheten att testa de aktuella frågorna på nå-
gon utomstående med hänsyn till frågornas natur och syfte svårt. Istället utvärderades frå-
gorna löpande under intervjuarbetets gång för att se att dessa fungerade som tänkt. Vid be-
hov kunde en fråga omformuleras och följdfrågor ställas. Detta medförde möjligheter att i 
större utsträckning kunna uppnå önskat resultat. För att ytterligare försäkra validitet i un-
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dersökningen var vi noga med att den aktuella respondenten vid varje företag besatt till-
räcklig kunskap för att kunna besvara frågorna. Dessutom skickades varje respondents svar 
via e-mail till denna som då gavs möjlighet att återkomma med eventuella synpunkter. Det-
ta medförde den positiva effekten att skillnaden mellan vår och respondentens tolkning av 
vad som sagts under intervjun minimerades.   

Det är viktigt att påpeka att graden av validitet hos en kvalitativ undersökning är svår att 
mäta och att den till stor del förlitar sig på subjektiva bedömningar (Seymour, 1992).  

Reliabilitet syftar till att flera undersökare som genomför samma studie men vid olika tillfäl-
len ska kunna uppnå samma resultat. Mätningen bör heller inte påverkas av vem som utför 
den och under vilka förutsättningar detta sker (Collis & Hussey, 2003). Detta kan vara svårt 
att uppnå vid en kvalitativ undersökning då denna metod innebär en djupanalys av deskrip-
tiv data (Seymour, 1992). Då denna uppsats undersöker en marknad som är relativt ung 
och snabbföränderlig kommer resultatet av en likvärdig undersökning som genomförs vid 
ett annat tillfälle förmodligen delvis att variera i resultat från denna. Resultatet från under-
sökningen är således inte statiskt utan kommer att förändras.  

Dock är det så att vid användandet av en kvalitativ undersökningsmetod är reliabilitet un-
derställd validitet. Det huvudsakliga syftet här är inte att kunna uppnå samma resultat upp-
repade gånger utan i stället att den information som insamlas är tillförlitlig och relevant.  
(Holme & Solvang, 1997) 

3.2.4 Steg 4: Förbereda och presentera resultat 
I steg 4 i CI-processen beslutas hur resultatet ska presenteras och användas. Resultatet är 
vad som framgår i uppsatsens resultat/analysdel. Där presenteras och analyseras påverkan-
de faktorer i företagens omvärld, varje enskild konkurrent på den aktuella marknaden och 
deras förhållande till varandra utifrån modeller i uppsatsens referensram.  

3.3 Reflektioner över undersökningens planering och ge-
nomförande 

 

Förutom de nackdelar som löpande behandlats i metodkapitlet finns det ytterligare aspekter 
att beakta vid användandet av en kvalitativ metod. En av dessa är att se utvalda intervjuper-
soner som vittnen från verkligheten och att okritiskt förlita sig på deras svar (Svenning, 
1997). Vid genomförandet av denna undersökning har vi varit väl medvetna om att den in-
formation som eftersöks inte är av det slag som företag alltid villigt delar med sig av. Av 
denna orsak ställdes frågor som inte var allt för direkta. Genom att också noggrant studera 
företagen med hjälp av sekundärdata och sedan komplettera detta med företagens egna 
uppfattningar minimerades dessa problem i så stor utsträckning som möjligt.  

Det finns även en risk att relevanta företag har förbisetts, men denna risk har förhopp-
ningsvis undanröjts genom den tvåstegsselektering som användes vid identifieringen av fö-
retag. Samma systematiska tillvägagångssätt har också använts vid genomsökandet av ett 
flertal databaser i jakten på företag inom det aktuella undersökningsområdet. Dock bör 
nämnas att då detta segment är så expansivt är det möjligt att nya företag har startats under 
uppsatsens genomförande och dessa är således inte inkluderade.  



 Undersökningens genomförande 

 25

Subjektivitet skulle också kunna utgöra en fara vid genomförandet av en kvalitativ under-
sökning. Blir författaren alltför subjektiv kan detta leda till att endast information som 
stämmer överens med hans/hennes uppfattning om problemet visar sig (Svenning, 1997). I 
detta fall, då det berör en deskriptiv undersökning som vi inte hade någon tidigare kunskap 
eller förutfattade meningar om, har det med största sannolikhet medfört en ökad grad av 
objektivitet. 

Frågeformuläret visade sig vara icke-optimalt, då fråga 3a och 3b var för likartade och inte 
gav separata svar. Först vid analysen upptäcktes att dessa svar i stor utsträckning överlap-
pade varandra och därför var svåra att särskilja. Vid intervjuerna tillfrågades inte företagen 
om deras omsättning och antal anställda. I de fall då dylik information inte kunnat erhållas 
genom sekundära källor, nödgades vi således att ringa upp de berörda företagen igen och 
komplettera dessa uppgifter. Det visade sig dock att alla företag inte var villiga att delge 
dessa uppgifter, varför undersökningen inte kan redovisa samtliga företags siffror.   
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4 Bemanningsindustrin och studentsegmentet 
______________________________________________________________________ 
Detta kapitel presenterar resultaten från den empiriska informationsinsamlingen. Detta inkluderar såväl 
sekundär- som primärdata. Kapitlet inleds med att beskriva bemanningsbranschens bakgrund, utveckling 
och hur den ser ut liksom vilken betydelse den har i dagsläget. Därefter sker en presentation av det valda 
segmentet, baserat på den empiriska information som har insamlats om detta. Slutligen beskrivs de enskil-
da företagen närmare.  
______________________________________________________________________ 

4.1 Bemanningsbranschen 
 

I Sverige kan bemanningsbranschen spåras över 100 år tillbaka i tiden. Ursprungligen upp-
stod branschen i ett försök av arbetslösa kvinnor att finna jobb och kunna försörja sig själ-
va genom kontorsarbete såsom maskinskrivning och bokföring.  

Det första bemanningsföretaget enligt dagens definition bildades 1953, varefter likartade 
företag uppstod och genom dessa utvecklades de moderna personaluthyrnings- och be-
manningsföretag som verkar idag. Företagen har idag en branschorganisation, Almega, som 
verkar för bemanningsföretagens utveckling. Det är frivilligt att som bemanningsföretag 
ansluta sig till Almega, och de har idag ca 400 medlemmar.  
 

4.1.1 Utveckling 
Bemanningsbranschen reglerades fram till 1992 i 1935 års arbetsförmedlingslag, vilken kon-
trollerade uthyrning av arbetskraft och privat arbetsförmedling i förvärvssyfte. Denna lag-
stiftning visade sig dock vara alltför begränsad då den hindrade utvecklingen av beman-
ningsbranschen. I början av 1990-talet uppstod ett stort behov av tillfällig arbetskraft inom 
näringslivet och i samband med detta inleddes en avreglering av branschen. Dock var lag-
stiftningen fortfarande hårt reglerad och företag fick endast hyra in personal när de hade 
tillfälligt behov av extra arbetskraft, och då maximalt under fyra månader.  

Därefter genomfördes ytterligare avregleringar; arbetsförmedlingen förlorade då sitt mono-
pol och fyramånadersgränsen upphörde. Dessutom avskaffades kravet på att företag endast 
fick hyra in personal under förutsättning att behovet av extra arbetskraft var tillfälligt. Un-
der denna period var uthyrning inom reception, telefoni och liknande arbetsuppgifter de 
huvudsakliga uppdragen. 

Sedan 1996 har olika affärs- och verksamhetsområden utvecklats kraftigt, men det var först 
under år 2000 som uthyrning av arbetare inom lager och industri fick sitt genomslag. Detta 
berodde på att först då tillkom LO-avtal anpassade till uthyrningsföretag, vilket öppnade 
många dörrar. Tidigare hade bemanningsföretag inkluderats i allmänna kollektivavtal vilka 
inte gjorde verksamhet inom detta område lönsamt. Det existerar i dagsläget fyra huvud-
sakliga tjänsteområden inom bemanningsbranschen; uthyrning, rekrytering, entreprenad 
och outplacement. Uthyrning refererar till det område där bemanningsföretaget hyr ut per-
sonal till kundföretaget. Begreppet rekrytering syftar till rekrytering av personal till kundfö-
retaget och processen omhändertas helt eller delvis av bemanningsföretaget. Entreprenad 
innebär att ett bemanningsföretag helt eller delvis övertar ett verksamhetsområde hos 
kundföretaget. Vid personalförändringar hos ett kundföretag, kan bemanningsföretaget 
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medverka genom outplacement. Detta innebär omplacering av arbetskraft inom kundföre-
taget och/eller även till andra företag. Flera av verksamhetsområdena har utvecklats i sam-
arbete med kunder, då dessa har upplevt ett behov som bemanningsföretag sedermera har 
tillfredsställt.   
 

Nedan visas utvecklingen av antalet bemanningsföretag mellan 1998-2002. Inom parantes 
anges den procentuella ökningen, avrundad till heltal från föregående år.  

 

År Antal Företag Antal Arbetsställen Antal Arbetstillfällen
1998 355  424 30 153 

1999 420 (18 %) 537 (27 %) 47 577 (58 %) 

2000 507 (21 %) 733 (37 %) 73 214 (54 %) 

2001 576 (14 %) 860 (17 %) 76 935 (5 %) 

2002 670 (16 %) 963 (12 %) 73 320 (-5 %) 

Tabell 1 Antal företag, arbetsställen och arbetstillfällen i bemanningsbranschen (Andersson & Wadensjö, 
2004)  

 

Det är tydligt att utvecklingen av bemanningsbranschen är expansiv och skapar arbetstillfäl-
len. Detta fastslogs även i en rapport kallad Rosengrenutredningen som gjordes 1998. Däri 
bekräftades att inga belägg fanns för att bemanningsbranschen tränger undan ordinarie ar-
betstillfällen. Denna trend fortsätter och mellan 2004 och 2005 hade bemanningsbranschen 
en tillväxt på cirka 30 %. Dessutom visar en aktuell rapport att branschen har ökat 27 må-
nader i rad och att tillväxten är kraftigast i Stockholm samt Västra Sverige. Den lägsta till-
växten återfinns i Norra Sverige, liksom i Mellansverige. Dock varierar ökningen mellan 
olika arbetsområden; Norra Sverige, Mellansverige samt Västra Sverige har haft en stark 
ökning inom lager och industri. Detta återspeglar dessa regioners företagsstruktur som be-
står av en omfattande tillverkningsindustri. I kontrast till detta har administration och kon-
tor ökat kraftigt i Stockholm och även i Södra Sverige har detta ökat avsevärt.   

4.1.2 Branschens betydelse  
Idag har bemanningsbranschen en viktig funktion i den svenska samhällsekonomin, trots 
att de ansvarar för endast 1 % av den totala sysselsättningen. Det är viktigt för företag att 
ha en flexibel verksamhet och bemanningsföretag förenklar detta. Genom dessa kan före-
tag mer effektivt få tillgång till kompetent arbetskraft vid behov. Tjänstesektorn utvecklas 
idag alltmer åt att fokusera på sina kärnområden och använda externa tjänster inom övriga 
verksamhetsområden. På detta sätt är bemanningsföretagen i stort sett en naturlig del av 
arbetsmarknaden.  

Bemanningsföretagens främsta kompetens är matchningsprocessen mellan arbetskraft och 
företag. Det finns stora brister hos Arbetsförmedlingen i Sverige (AMS), särskilt ifråga om 
inslussning av akademiker till arbetslivet. Av denna orsak har SACO och de olika fackorga-
nisationerna för studenter gått samman med Almega. Tillsammans arbetar de för att be-
manningsföretag ska sköta matchningsprocessen mellan företag och arbetssökande, då des-
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sa är bättre på Human Resource (HR) än AMS. Vidare önskar branschorganisationen att 
även den offentliga sektorn ska anlita bemanningsföretag, något som inte sker i särskilt stor 
utsträckning i dagsläget. Trots att AMS inte har monopol inom den offentliga sektorn, do-
minerar de ändå förmedlingen av arbetskraft inom detta område. Dock är inte målsättning-
en att bemanningsbranschen helt ska överta AMS roll, tvärtom ska AMS behålla kontroll 
och fungera kvalitetssäkrande.  

Precis som alla branscher är bemanningsbranschen ekonomiskt betingad. Skillnaden mellan 
denna och andra branscher är att det går att avläsa på bemanningsbranschens konjunktur 
hur arbetsmarknaden i övrigt kommer att förändras. När det går sämre för företag i all-
mänhet drar de ofta ner på externa kostnader och detta i sin tur inverkar på bemanningsfö-
retagen eftersom tjänster hos dessa i regel ses som en extern utgift. Paradoxalt nog är det 
lättare för bemanningsföretag att finna arbetskraft när arbetslösheten i landet är hög, men å 
andra sidan finns det då färre potentiella kunder.  

Internationellt är bemanningsbranschens viktiga roll i samhället och för tillväxten erkänd 
och i västvärlden försöker man fokusera på att utveckla en arbetsmarknad som är så flexi-
bel som möjligt. Det har bevisats att avregleringar på arbetsmarknadsområdet ökar omsätt-
ningen på arbetstillfällen och stimulerar nyföretagandet. Statistik visar att arbetslösheten har 
sjunkit i de länder där bemanningsföretagen utvecklats mest, såsom i Storbritannien och 
Nederländerna. Vidare presenteras en intressant iakttagelse i en undersökning gjord av An-
dersson och Wadensjö (2004) som visar att bemanningsbranschen har en överrepresenta-
tion av anställda med utländsk bakgrund jämfört med marknaden i övrigt. Vidare är ge-
nomsnittsåldern på anställda i bemanningsbranschen lägre än övriga arbetsmarknaden.  

4.1.3 Branschens potential 
Det är mycket som i dag talar för att bemanningsbranschen kommer att växa ytterligare. En 
av anledningarna till detta är, som tidigare nämnts, att bemanningsföretagen alltmer accep-
teras som vanliga tjänsteföretag. Som en reaktion på detta strävar branschorganisationen ef-
ter att kollektivavtalen, som i dagsläget är anpassade för industrin, istället ska anpassas efter 
tjänstesektorn. Vidare är bemanningsbranschen numera erkänd som en given aktör på en 
fungerande arbetsmarknad. Det motstånd som dessa företag tidigare har bemötts av har 
förändrats i stor utsträckning tack vare positiva resultat och effekter.  

Branschorganisationens målsättning är att bemanningsföretagen ska omfatta 3 % av den 
svenska sysselsättningen om 5 år. I dagsläget svarar bemanningsföretagen för cirka 1 %. 
Detta anses inte vara ett orimligt mål med tanke på att de tjänster som bemanningsbran-
schen erbjuder fortfarande är en outnyttjad resurs för många företag. Då samarbetet mellan 
bemanningsföretag och kundföretag tätnar talas det i dag om en 80-20 regel, som innebär 
att verksamheten hos ett företag till 80 % ska skötas av företaget och till 20 % av ett be-
manningsföretag. Vidare existerar ett flertal områden inom vilka bemanningsföretagen 
ännu inte är fullt verksamma och där potential finns för utveckling. Många bemanningsfö-
retag väljer därför att nischa sig, exempelvis genom specialiserade tjänster för högutbildade 
konsulter.  

Alla medlemmar i branschorganisationen Almega erbjuds att ansöka om auktorisation. I 
dagsläget svarar medlemmarna i Almega för 0,8 % av den totala sysselsättningen, vilket in-
nebär att 0,2 % av sysselsättningen sker hos företag som ej är medlemmar. Detta samt frå-
gan om statlig registrering av bemanningsföretag ligger nu till grund för en utredning som 
startade 2004.  
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Ytterligare en aktuell debatt är huruvida företag ska tillåtas hyra in konsulter från beman-
ningsföretag efter uppsägning av anställda. Andra pågående debatter rör huruvida företag 
ska hindras från att upprepade gånger hyra in arbetskraft på visstidsanställning utan att be-
höva erbjuda heltidsanställning. En liknande diskussion är lagförslaget om heltidsanställ-
ning, vilket innebär att en person som är anställd på deltid kan kräva att bli anställd på hel-
tid. En ytterligare aktuell fråga rör sjuklön – verkställning av detta förslag skulle innebära 
att företag även efter fjorton dagar av sjukskrivning ska ersätta den anställde med 15 % av 
dennes lön. Almega arbetar intensivt för att inget av dessa förslag ska antas och lagstiftas, 
med motivationen att Sverige inte har behov av fler lagar och regleringar på arbetsmarkna-
den utan istället tvärtom.  

4.2 Studentuthyrningssegmentet 
 

Studentuthyrning växte fram inom bemanningsbranschen i slutet av 1990-talet. Det är svårt 
att finna fakta om exakt när eller hur studentuthyrningssegmentet växte fram, men de älds-
ta företagen inom detta segment har arbetat med studenter som huvudfokus sedan slutet av 
1990-talet. Bland de första studentuthyrningsföretagen var Skill Studentkompetens som 
startade 1997 och Academic Work, som startade 1998. Vid intervjuer med företag, 
branschorganisationens förbundsdirektör och genomgång av sekundärdata i form av artik-
lar, skapas dock en övergripande bild om varför studentuthyrning har blivit en viktig del av 
bemanning i allmänhet.  

Till att börja med framgår att företag upptäckte ett allt ökande behov av flexibel arbetskraft 
som samtidigt besatt akademisk kompetens. Som tidigare nämnts, började bemannings-
branschen i allmänhet vid slutet av 1990-talet bli alltmer ”rumsren” och accepterad som en 
extra resurs för företag. Etablerade bemanningsföretag som Proffice och Manpower erbjöd 
personal på heltidstjänster under begränsad tid, men anlitandet av studenter skapade tillfäl-
len att anställa personal på deltid eller enstaka timmar. Alltfler företag insåg således förde-
larna med att hyra in en student och detta ledde till en expansion av bemanningsföretag 
som valde att fokusera på detta verksamhetsområde. 

”Vi valde att hyra in en student eftersom vi inte visste då exakt hur stort vårt behov var - om 
vi till exempel behövde någon på heltid eller inte. Inhyrningen gav dessutom möjlighet att pröva 
samarbetet med studenten” 
 – representant från JM Fastighets AB (Personal & Ledarskap, 2003-06-13) 

 

Som illustreras i citatet ovanför, är flexibilitet av stor vikt. Vidare framgår att önskemål om 
kombinationen av flexibel arbetskraft och akademisk kompetens värderas högt av företa-
gen. På så sätt får företagen den resurs de behöver för tillfället, samtidigt som det skapas 
möjlighet för såväl kundföretag som student att utvärdera möjligheterna för ett framtida 
samarbete och tillsvidareanställning. Ytterligare en allmän uppfattning tycks vara att studen-
ter är ambitiösa, receptiva och lättlärda, vilket givetvis uppskattas av kundföretag. 
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”De är ambitiösa, lättlärda, de är precis på väg ut och är hungriga. De är en bra grupp att ha 
med sig när företaget växer. Högskolan är en viktig källa för de nyaste kunskaperna.” 
 - Johan Skarborg, VD, Academic Work (Computer Sweden, 2005-03-16) 

 
Vidare nämns i en artikel i Dagens Industri (2005-02-02) att universitet runt om i landet 
ställer sig mycket positiva till studentuthyrningsföretag då dessa skapar stora möjligheter för 
studenters övergång från studier till arbetsliv. En uppfattning som erhålls vid genomgång 
av all insamlad information är också att många av grundarna till studentuthyrningsföretag 
startade sin verksamhet under studietiden.  

4.2.1 Segmentet i dagsläget 
Vid intervjuer med företagen inom studentuthyrningssegmentet, tillfrågades de om sin syn 
på den accelererade ökningen av företag. Samtliga bekräftade att de tydligt har märkt av en 
radikal expansion inom denna marknad och flera uppger att mängden små företag som 
startas är så expansiv att man nästan kan märka av skillnaden från månad till månad. Det är 
tydlig skillnad i antalet konkurrenter i dagsläget jämfört med för bara 2 år sedan. Vid en in-
tervju nämndes också att även större bemanningsföretag som Poolia och Manpower har in-
sett fördelarna med studentuthyrning i termer av flexibilitet, kompetens och prisvärdhet, 
och därför har börjat erbjuda tjänster inom detta område. Denna uppfattning styrks även 
av en konkurrent som menar att ökningen också består i att många etablerade bemannings-
företag väljer att utöka sin verksamhet till att inkludera studentfokus. Ett företag menar 
dock att ökningen inte innebär någon intensifierad konkurrens för dem, då de nyetablering-
arna inte har samma förtroende från kunderna.  

Denna expansion får positiva effekter för segmentet som helhet. Flera menar att markna-
den är så pass stor, med kraftigt ökad efterfrågan från kundföretag vad gäller denna typ av 
tjänster, att det finns utrymme för fler företag. Då det endast finns ett fåtal stora aktörer 
som uteslutande fokuserar på uthyrning av studenter, är det ett större antal mindre företag 
som slåss om marknadsandelarna. En respondent menar att de stora företagen i dagsläget 
inte har möjlighet att täcka hela marknadens efterfrågan, och att det därmed ”råder guld-
grävartider” där småföretagen har goda möjligheter att slå sig in och utöka verksamheten. 
Den ökade konkurrensen får även positiva följder i form av en generell kvalitetsförbättring 
inom segmentet. Företagen uppger nämligen att detta får effekter som att ”de måste vässa 
sig själva”, ”ju fler bra kollegor man har desto bättre blir man själv”, ”konkurrens måste 
finnas, det gör att alla blir bättre” och ”det är viktigt med konkurrens eftersom det leder till 
att alla gör sitt bästa”. Expansionen av marknaden får positiva effekter även för studenter; 
de får större antal arbetstillfällen och även fler uppdrag att välja mellan. 

En klart upplevd fördel är att försäljningen av uppdrag underlättas tack vare att beman-
ningsbranschen nu är så accepterad, liksom att studentuthyrning är ett etablerat begrepp 
hos potentiella kundföretag. 

Dock så framkom det även ett par motsatta åsikter rörande den ökade konkurrensen. Ett 
företag menar, tvärtemot ovan nämnda fördelar, att det blir allt svårare att hitta kundföre-
tag och uppdrag. Dessutom nämns att kundföretag, åtminstone av större storlek, tenderar 
att ”ta det säkra före det osäkra” och då väljer ett större bemanningsföretag.   

Vid förfrågan om de upplever några särskilda utmaningar inom just detta segment, variera-
de svaren något, men svårigheter att finna personal och uppdrag liksom begränsande lagar 
och regleringar är faktorer som återkommer. Flera företag uppger att det kan vara svårt att 
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finna studenter för att utföra uppdrag, andra menar att problemet är matchningsprocessen; 
det vill säga att finna rätt person till rätt plats. Vidare uppges problematik med att finna 
personal variera i olika geografiska områden i landet, liksom att hänsyn måste tas till att 
studenter trots allt inte är ständigt tillgängliga. Då kompetensuppdrag i viss utsträckning 
tenderar att vara gällande på heltid och studenter normalt sett bara har möjlighet till att ar-
beta deltid, kan detta innebära ett problem.  

”En svårighet är att man hela tiden måste ta hänsyn till att det är studenter man jobbar med 
och att deras huvudsyssla är studier” 
  - Johan Skarborg, VD, Academic Work (2006-04-07) 

 
Det framgår att det råder hård konkurrens om uppdragen. En annan utmärkande faktor är 
tiden; kundföretag lägger ofta ut en förfrågan till flera uthyrningsföretag och den som 
snabbast presenterar en lämplig kandidat får uppdraget. De flesta kundföretag vill ha per-
sonal på plats omgående och således uppstår så kallad racing; ”snabbast vinner”.  

”Den mest utmärkande svårigheten i denna bransch är tiden. När företagen ringer skulle de 
helst ha velat ha en konsult i går” 
- Representant, Connection (2006-04-07) 

 
Svårigheter och utmaningar beträffande lagar och regleringar diskuterades i sektion 4.1 vari 
konstaterades att detta har varit och fortfarande är av stor betydelse för bemanningsbran-
schen i allmänhet. Det finns dock legala faktorer som särskilt påverkar studentuthyrnings-
segmentet – i synnerhet med fokus på kompetensuthyrning. Kompetensuthyrning innebär 
att tjänstemannaavtal kan tillämpas, vilka är mer flexibla än LO-avtal, som appliceras inom 
lager och industri. Det senare innebär att en person som hyrs ut till ett företag under ett så-
dant avtal måste erhålla en lön som motsvarar genomsnittslönen på den aktuella arbetsplat-
sen. Detta blir oskäligt då en student utan erfarenhet kan hyras in med likartad lön som en 
erfaren anställd på samma arbetsplats. På grund av detta ses inte studenter som en resurs i 
samma utsträckning som de gör när det handlar om kompetensuthyrning. I det senare fallet 
tillämpas istället tjänstemannaavtal vilka ger avtalsenlig lön proportionerlig till erfarenhet 
och kompetens. På detta sätt blir uthyrning av studenter till kompetenskrävande arbets-
uppgifter mer fördelaktigt för såväl kundföretag som bemanningsföretag.  

I det fall LO-avtal tillämpas vid industriarbete, betonar en respondent att dessa uppdrag 
inte blir lika lönsamma som kompetensuppdrag. Om man inte kommer upp i stora volymer 
vad gäller lager och industri, är det således lönsammare med ett mindre antal kompetens-
uppdrag.  

Ett företag påpekar dock en viktig fördel vad gäller arbetsavtal och menar att eftersom stu-
denter har en annan huvudsysselsättning, är det möjligt att anställa dem på uppdragsbasis. 
Detta är svårt att göra med en icke-studerande, som man i regel måste anställa på heltid ef-
tersom det annars kan utgöra en svårighet för denne att erhålla A-kassa. På så sätt är ar-
betsavtal med studenter mer fördelaktiga. Eva Östling Ollén nämner också detta som en 
stor fördel med att anställa studenter, då bemanningsföretag idag måste betala lön till sina 
konsulter vare sig de är uthyrda eller ej om de inte har en annan heltidssysselsättning. 

Tre intervjuade företag anger att de inte upplever några direkta svårigheter, med motiver-
ingen att så länge man anpassar sig till den bransch man är verksam i och är lyhörd för 
kundernas behov så övervinns eventuella problem.   
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”Det handlar bara om att anpassa spelet till den bransch man är verksam i. Man ska vara 
medveten om de svårigheter som kan finnas, men bara se möjligheterna” 
- Katarina Brorsson, Vice VD, Brain Bemanning AB (2006-04-07)  

 
Då en avgörande skillnad mellan att hyra in en student istället för en konsult till ett kompe-
tensuppdrag är priset, tillfrågades respondenterna huruvida deras kunder är priskänsliga. 
Uppfattningarna varierar och bland de företag som upplever att kunder är priskänsliga an-
ges att mindre och nya företag normalt sett har högre priskänslighet än större, etablerade. 
Vidare anges att priskänsligheten beror på vad det är för uppdrag som ska utföras – upp-
drag inom IT och Call Center uppges generellt ha hög priskänslighet. Dessutom ökar pris-
känsligheten om det inte tar mycket tid i anspråk att lära upp den inhyrda studenten, eller 
om det handlar om flertalet inhyrda. 

De företag som inte upplever att pris är en avgörande faktor för kundföretaget uppges att 
företaget håller så pass låga prisnivåer att detta inte är ett problem. Krävs viss kompetens 
för uppdraget, bidrar detta också att minska priskänsligheten.  

”Nej, vi märker inte av att kunderna är särskilt priskänsliga. Vi håller nämligen en låg 
prisnivå. De stora bemanningsföretagen begär cirka tre gånger så mycket för sina uppdrag 
som vi gör” 
- Mikaela Almerud, Bemanningsansvarig, Studentkraft i Malmö AB (2006-04-07) 

 
En betydande del av uthyrningsföretagens verksamhet består i försäljning; att nå framförallt 
potentiella men även etablerade kunder. Den främsta metoden för att nå kundföretag och 
erhålla uppdrag är genom kontakter samt uppsökande verksamhet, vanligtvis i form av tele-
fonförsäljning. Flera företag uppger att nyckelpersoner i organisationen genom sina tidigare 
arbetsplatser har etablerat kontakter som nu ger möjligheter till försäljning. Telefonkontak-
ten syftar oftast till att få till stånd ett fysiskt möte där man närmare får presentera sin verk-
samhet för kundföretaget. När en relation väl har etablerats leder detta ofta till merförsälj-
ning. Andra vanligt förekommande försäljningsstrategier är att möta potentiella kunder på 
mässor, näringslivsträffar samt marknadsföring i press. 

I viss utsträckning har respondenternas svar vid telefonintervjuerna gått att generalisera för 
att på så sätt få en överblick av studentuthyrningssegmentet. Då varje företag har sin egen 
unika bakgrund, egna målsättningar och visioner, presenteras de individuella företagen 
närmare i nästa sektion.  

4.3 Företag   
 

De företag som konkurrerar inom detta specifika segment presenteras i denna sektion, för 
att på så sätt ge en övergripande bild av respektive företag. Nedan presenteras en tabell i 
vilken, där dylik information har varit tillgänglig, basfakta om företagen presenteras och er-
bjuder därmed insikt i hur länge företagen har varit verksamma, vilka orter de verkar på 
samt storlek och utveckling de senaste fyra åren.  
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Företag Reg. 
År 

Verksam på 
orter 

Oms. 
Tkr.   
2005 

Oms. 
Tkr. 
2004 

Oms. 
Tkr. 
2003 

Oms. 
Tkr. 
2002 

Anställda 
2005 

Anställda 
2004 

Anställda 
2003 

Anställda 
2002 

Connection 2003 Sthlm, Gbg, 
Malmö 

13 000 3 566     7 11     

Kupolen 
AB 

2005 Sthlm  Nystartat               

Octagon 
AB 

2003 Sthlm, Malmö, 
Linköping, 
Gbg 

 17 000 6 421 2 807    10 5 5   

Future 2005 Borås, Jkpg, 
Karlstad, 
Sthlm, Öster-
sund 

Nystartat               

Jobfinder 2005 Sthlm, Gbg, 
Malmö, Lund 

Nystartat                

Skill Stu-
dent-
kompetens  

1997 Jkpg, Norrkö-
ping, Linkö-
ping 

  13 373 9 304 9 954  23 22 18 19 

Brain Be-
manning  

2003 Sthlm   10 785 2 570  14 2 3     

Lunicore 
Student-
konsult 

2003 Lund, Malmö   144 30     5     

Studentkraft 
i Malmö 

1999 Malmö   3 205 2 986 3 515   7 6 9 

Max Kom-
petens 

2004 Sthlm, Malmö, 
Växjö, Halm-
stad, Karlskro-
na 

Nystartat               

Jurek Be-
manning 

2004 Sthlm, Bor-
länge, Västerås, 
Uppsala, Jkpg, 
Växjö 

 Nystartat               

Tabell 2 Basfakta om företagen 

 

Som framgår i tabell 2, har majoriteten av företagen vuxit fram under 2000-talet. Några av 
företagen har verkat inom bemanningsbranschen under längre tid, men då under annat 
namn och under andra former. 

Även om alla företag verkar inom studentuthyrningssegmentet med verksamhet inom 
kompetensuthyrning, var det var av intresse att utreda i vilken grad respektive företag foku-
serar på detta. Då majoriteten av företagen även erbjuder bemanning till kundföretag, var 
det i inledningen av undersökningen inte helt tydligt hur starkt fokus de har på kompetens. 
Företagen tillfrågades därför om detta. Generellt strävar de flesta företag åt att ägna sin hu-
vudsakliga verksamhet åt kompetensuthyrning, men nämner att de även erbjuder beman-
ning.  

”Vi satsar på både bemanning och kompetensuthyrning - det är en marknad på uppgång, så 
det går bra att sats på båda. Dock är det kompetensuthyrning som är av främst intresse.” 
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- Katarina Brorsson, Vice VD, Brain Bemanning AB (2006-04-07) 
 

Enstaka företag betonar dock att bemanning inte är av intresse för dem överhuvudtaget; 

”Arbeten som inte kräver någon utbildning tackar vi nej till., såsom lagerarbete och liknan-
de. Detta tjänar våra konkurrenter stora pengar på men det strider mot vår vision och affärs-
idé.” 
- Johan Sjöstrand, Marknadsansvarig, Lunicore Studentkonsult (2006-04-07) 

 
I stor utsträckning styrs verksamhetsfokus av efterfrågan, dels från kundföretag och dels 
från studenterna själva. En erfarenhet som nämns är att generellt sett anser studenter i bör-
jan av sin utbildning att extrapengarna är av större relevans än arbetsuppgifterna, och då 
passar bemanning bra. Befinner de sig i mitten eller slutet av sin utbildning, ökar deras an-
gelägenhet att få arbeta inom sitt kompetensområde. I relation till detta menar vissa företag 
att det är av större relevans att studenten får in en fot på en arbetsplats, oavsett den aktuella 
arbetsuppgiften.  

En annan uppfattning är att för att skapa mervärde för studenterna och företagen bör upp-
draget ligga inom studentens kompetensområde. Ett problem som nämns är att det kan 
vara en större utmaning att finna kompetensuppdrag på deltid när studenten fortfarande 
studerar, men att det är förhållandevis enkelt när det gäller rekrytering av nyutexaminerade. 
Det är också tydligt att projekthantering är av intresse för flera företag, men att uppdrag 
vad gäller detta är den största utmaningen när man arbetar med studenter som således ej 
kan arbeta på heltidsbasis.  

Uppfattningen om vad som gör företaget konkurrenskraftigt, återkommer två huvudsakliga 
faktorer; att vara tids- och kostnadseffektiv. Kundföretagens behov måste tillfredsställas 
snabbt och ”först till kvarn”-principen är viktig.  

”Vi kan integrera olika ämnesområden och snabbt sätta ihop studenter med olika kompe-
tens om det skulle behövas, via våra kontakter inom alla institutioner på universitetet. Dess-
utom är vi väldigt prisvärda, det vi tar betalt per timme för en studentkonsult tar våra kon-
kurrenter för en person som ej behöver någon akademisk utbildning.” 
- Johan Sjöstrand, Marknadsansvarig, Lunicore Studentkonsult (2006-04-07) 

 
Vidare anser flertalet företag att deras främsta styrka är deras omfattande nätverk som bi-
drar till att effektivt få rätt person på rätt plats. Det uppges inte att det är en nackdel att 
vara mindre till storleken, utan att man snarare kan dra fördelar av detta genom ökad när-
het till såväl kundföretag som studenter. Att vara en aktör på en lokal marknad anses också 
vara en fördel då detta också förenklar etablerandet av nära relationer.  

Som tidigare nämnts är studentuthyrning ett segment på framfart, och det finns stor poten-
tial på denna marknad. Företagen uppger tillväxt som huvudsaklig målsättning; antingen 
geografiskt med expansion av antalet kontor, eller internt i form av ökad personalstyrka 
och fler uppdrag.  

”Vår målsättning handlar enbart om tillväxt. Vår ambition är att bli nummer två efter 
Academic Work. Vi beräknar att bara fokusera på Stockholm under resten av året, men 
nästa år vill vi expandera i resten av landet.” 
- VD, Kupolen AB (2006-04-10) 

Tabell 3 nedan avslutar kapitlet med en sammanfattning över de olika företagens verksam-
hetsfokus, uppgivna kundfördelar och målsättning.  
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Företag Fråga 3b: Verksam-
hetsfokus  

Fråga 3a+ 6:           
Uppfattning av verksamhet & 
Varför anlita er? 

Fråga 7:           
 Målsättning & framtidsplaner 

Connection Har mest bemanning, 
men siktar på kompetens. 
Har även en del projekt, 
ej fullt resultatansvar. 

Lägre pris än större konkurrenter. 
Max 5-10 dagar innan de fått fram en 
kandidat för uppdraget. Proffsigt be-
mötande. 

Växa, bli större. Öka från 7 till 13 anställda 
till sommaren. Planerar att öppna fler kontor 
i Sverige och i Norden. Vill att studenter ska 
börja arbeta tidigare och bidra till en sund ar-
betsmarknad. 

Kupolen AB Efterfrågan styr, både 
bemanning & kompe-
tens. Ej svårt att finna 
kompetensuppdrag till 
rekrytering efter examen, 
men kan vara svårare un-
der studietiden. 

Ingår i en större företagsgrupp med 
sammanlagd lång erfarenhet, där kun-
den får tillgång till hela detta nätverk. 
Bidrar till att få rätt person på rätt 
plats. 

Endast fokus i Sthlm just nu, vill expandera i 
resten av landet nästa år. Siktar på att bli nr 2 
efter Academic Work. 

Octagon AB Både bemanning & kom-
petens. Har även IT-
konsulter, men ser mer 
potential i studentuthyr-
ning. 

Agerar snabbt. Menar att större kon-
kurrenter är trögare i starten. Effekti-
vitet viktigare än pris. Tillgång till om-
fattande databas. 

Växa internt. Vill växa inom studentuthyrning 
då denna marknad är mest expansiv. 

Future Fokus på kompetens. 
Väldigt lite bemanning.  

Rätt person snabbt på plats, kostnads-
effektiva. Jobbar lokalt. 

Minska avståndet mellan företag & studenter. 
Få mer kompetensuppdrag.  

Jobfinder Fokus på bemanning då 
kompetens är roligt men 
ej ger volym. 

Ingår i Academic Search, bred upp-
dragsbas. Är genom tidigare verksam-
heter det första företaget inom stu-
dentuthyrning, därför lång erfarenhet. 
Heltäckande produktportfölj.  

Vill ej bli störst, men mest attraktiva företaget 
för kunder & studenter. Vill utöka antal upp-
drag. Ej direkta planer på att expandera geo-
grafiskt, eventuellt i ytterligare någon stad. 

Skill Stu-
dent-
kompetens  

Kompetens men även en 
del rekrytering. Tar pro-
jekt med resultatansvar. 

Har akademisk höjd & kompetens, är 
flexibla, har nöjda kunder. 

Få fler studenter i arbete inom kvalificerade 
uppdrag.  

Brain Be-
manning  

Både bemanning & kom-
petens. Kompetensut-
hyrning av främst intres-
se. 

Ägarna har bakgrund & erfarenhet 
inom bemanning. Fördel att vara litet 
företag, tyngd på kunder & kvalitet. 

Vara starka i Sthlm, kanske även i resten av 
Sverige, dock ej planer på det just nu. Fokus 
på att leverera kvalitet till existerande kunder. 
Vill bidra till tillväxt i samhället genom utbyte 
av kompetens, kreativitet & kontaktnät. 

Lunicore 
Student-
konsult 

Kompetens, allt annat 
strider mot vision och af-
färsidé. 

Prisvärdhet, hög kvalitet, närheten till 
Lunds Universitet. De enda som får 
förknippas med universitetet. Flexibla, 
kan integrera olika ämnesområden.  

Nå en omsättning på en kvarts miljon under 
2006. Vill expandera inom Lunds universitet 
och bli en länk mellan studenter och företag 
runtom universitetet. 

Studentkraft 
i Malmö 

Kompetens, konsultupp-
drag. Även en del rekry-
tering. 

Måna om kvalitet. Tar fullt resultatan-
svar vid konsultuppdrag. Har kravspe-
cifikationer som måste uppfyllas, an-
nars behöver kunden ej betala.  

Växa i verksamheten, även planer på nyeta-
bleringar i andra städer.  

Max Kom-
petens 

Kompetens & beman-
ning. Även projekt, dock 
ej alltid med fullt resul-
tatansvar. Lite rekryte-
ring. 

Styrka i att de arbetar lokalt. Intern 
personal välutbildad inom rekrytering. 
Arbetar ute på universitet med att 
knyta kontakt till studenter. Är kun-
den ej nöjd med personen, byts denna 
ut. 

Trimma den interna organisationen. Öka po-
tential på deras verksamma orter och kost-
nadseffektivisera. Möjligtvis nyetablera på 
andra orter i framtiden. Vara en naturlig länk 
mellan högskolor och näringsliv när det gäller 
framtidens personal. 

Jurek Be-
manning 

Främst kompetens med 
tanke på att juridik är hu-
vudfokus. Även en del 
projekt med erfarna pro-
jektledare. 

Seriösa, uppfyller kundernas förvänt-
ningar och gärna mer. Nischade, en-
dast juridik & ekonomi. Små, tack vare 
detta kan de hålla god kontakt med 
kunder & studenter. Har nöjda kun-
der. 

Bli ledande företaget i branschen inom juridik 
& ekonomi. Erbjuda högkvalitativa & kost-
nadsmedvetna tjänster. Expandera & öppna 
kontor, främst i Gbg.  

Tabell 3 Sammanfattning av företagens verksamhetsfokus, uppgivna kundfördelar och målsättning 
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5 Analys 
______________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras undersökningens analys. Här integreras den teoretiska referensramen med den 
insamlade empiriska informationen. Analysen ämnar till att besvara problemdiskussionen och uppfylla  
uppsatsens syfte.   
______________________________________________________________________ 
 
Analysdelen inleds med en beskrivning av den omvärld som studentuthyrningssegmentet 
befinner sig i och som påverkar detta segment men även industrin som helhet. Detta redo-
görs för med utgångspunkt i STEEP-modellen. Därefter följer Five Forces, som närmare 
undersöker de faktorer som mer specifikt påverkar studentuthyrningssegmentet. Detta följs 
av en konkurrentanalys som ämnar till att ge en klarare bild av de elva valda företagen. Slut-
ligen kartläggs dessa företag grafiskt enligt olika variabler, vilket visualiserar denna mark-
nad.  
 

5.1 Bemanningsbranschen och dess omvärld 
 

De olika faktorer i omvärlden som påverkar bemanningsbranschen som helhet, är inte helt 
lätta att identifiera. Vissa faktorer är tydligare än andra, och för att undvika att förbise nå-
gon eller några av dessa, har utgångspunkten varit de faktorer som redogörs för i STEEP-
modellen.  

Den allmänna inställningen gentemot bemanningsföretag har förändrats till det bättre un-
der de senaste 10 åren. Kundföretag anser i dagsläget att bemanning är en självklar resurs 
vid arbetsanhopningar och behov av extra arbetskraft. Vidare har arbetssökandes inställ-
ning förändrats, tack vare de förbättrade anställningsavtal som har tillkommit under de se-
naste 10 åren, och många arbetstagare ser stora möjligheter i att ta anställning vid ett be-
manningsföretag. Dessutom finner många företag stora fördelar i att hyra in en student och 
på så sätt gynnas detta segment i bemanningsbranschen. I relation till detta är universitet i 
landet generellt sett mycket välvilligt inställda till studentuthyrningsföretag, och ser dem 
som en välfungerande länk mellan studier och arbetsliv.  

Det finns även demografiska faktorer som påverkar. Sveriges befolkning blir allt äldre. I re-
lation till detta föds allt färre barn och således blir den arbetsföra delen av befolkningen allt 
mindre, men ska samtidigt försörja den stora andelen av äldre. Denna faktor har, i dagslä-
get, ingen direkt inverkan på bemanningsbranschen, men med tanke på det stora antal pen-
sioneringar som kommer att inträffa de närmaste 10 åren, kommer företag att behöva kom-
pletteringsanställa. Detta kommer att skapa arbetstillfällen och ha stor positiv inverkan på 
arbetsmarknaden i allmänhet, och därför även bemanningsbranschen.    

Då branschen ej har någon producerande funktion eller liknande, utan består i försäljning 
av tjänster, är det svårt att identifiera några teknologiska faktorer som har inverkan på den. 
Uppkomsten av Internet under mitten av 1990-talet har haft stor positiv inverkan på sam-
hället som helhet i fråga om kommunikation och informationssökning. Detta gäller givetvis 
även bemanningsbranschen; deras respektive hemsidor förser potentiella kunder och ar-
betstagare med information om verksamheten och aktuella uppdrag. Vidare ökar detta det 
geografiska spannet då Internet är en snabb kommunikationskanal och på så sätt underlät-
tar att bedriva verksamhet även på orter där företaget inte är fysiskt lokaliserad.  
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Teknologi och teknologiska framsteg kan dock ha en indirekt påverkan på bemannings-
branschen, i det avseendet att kundföretag kan vara mycket känsliga för teknologiska för-
ändringar och framsteg. Detta kan vara en fördel i synnerhet för studentuthyrningssegmen-
tet som kan förse kundföretag med väldigt specifik och uppdaterad kompetens, då studen-
ter ofta befinner sig i det främsta ledet vad gäller teknologiska uppdateringar.  

Precis som alla andra branscher är bemanningsbranschen ekonomiskt betingad. Detta in-
nebär att konjunktursvängningar påverkar branschen. Det är dock något motsägelsefullt 
hur detta fungerar, eftersom när samhällsekonomin befinner sig i ett högkonjukturläge ytt-
rar detta sig normalt sett i att bemanningsbranschen erhåller fler uppdrag, men kan istället 
uppleva större svårigheter med att finna personal. Orsaken till detta är givetvis att företag 
vågar nyanställa personal i större utsträckning när ekonomin är positiv. Motsägelsefullheten 
i detta ligger i att trots nyanställningar hos företag, ökar ändå uppdragen för bemanningsfö-
retag.  

I anslutning till detta resonemang har graden av arbetslöshet viss påverkan på bemannings-
branschen. Om den nationella arbetslösheten är hög, är det lättare för bemanningsföretag 
att finna arbetskraft. Detta inträffade till exempel år 2000 då arbetslösheten i Sverige var låg 
och bemanningsföretag upplevde svårigheter med att finna personal. Dessutom varierar 
graden av arbetslöshet mellan olika branscher, och i dagsläget yttrar detta bland annat sig i 
att bemanningsföretag upplever större utmaningar i att finna personal till IT-uppdrag, 
framförallt i Stockholmsområdet.  

Vidare är regleringar och anställningsavtal faktorer som har haft och har oerhört stor inver-
kan på bemanningsbranschen. Som tidigare nämnt har avregleringar skett under de senaste 
10 åren som på så sätt har möjliggjort branschens expansion. De aktuella förslagen om hel-
tidsanställning samt säsongs/visstidsanställning skulle ha en direkt positiv inverkan på 
branschen genom att kundföretag med största sannolikhet då skulle anlita bemanningsföre-
tag för att täcka personalbehov, och på så sätt undvika att heltidsanställa. Då detta skulle 
innebära att Sveriges redan kraftigt reglerade arbetsmarknadspolitik regleras ytterligare, står 
detta i direkt konflikt med det behov som finns av flexibilitet för att kunna möta de krav 
som uppstår i takt med ökad globalisering. På lång sikt skulle alltså en sådan ökning av re-
gleringar ha negativ inverkan på arbetsmarknaden som helhet, och således även på beman-
ningsbranschen.  

Lagförslaget som rör sjuklön är ytterligare ett exempel som skulle ha en kortsiktig positiv 
inverkan på branschen. Förslaget skulle innebära kraftigt ökade kostnader för företag; 
framförallt mindre och medelstora sådana, och därmed uppstår ytterligare fördelar med att 
hyra in personal istället för att anställa. Liksom föregående lagförslag ökar detta reglering-
arna på arbetsmarknaden och får sannolikt samma negativa effekt på lång sikt för Sveriges 
arbetsmarknad – och därmed bemanningsbranschen.  

För att illustrera hur stor inverkan ett politiskt beslut kan ha på branschen, kan följande ex-
empel återges: ett politiskt beslut gick ut till landstingsförbundet, vilket innehöll rekom-
mendationer om att upphöra med inhyrning av personal. Detta fick konsekvensen att hela 
det segment av bemanningsbranschen som fokuserade på vårdpersonal och liknande i prin-
cip raderades; från 15-20 % till 1 %. Då denna del av branschen till stor del bestod av små-
företag drivna av kvinnor, fick detta givetvis oerhört negativ inverkan på i princip en hel 
kvinnobransch.  
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5.2 Studentuthyrningssegmentet  
 

För att fördjupa omvärldsanalysen och fokusera ytterligare på studentuthyrningssegmentet 
analyseras detta med hjälp av Five Forces. Som tidigare nämnt i teoridelen är leverantörers 
förhandlingsstyrka exkluderad i analysen. Det är svårt att dra en exakt gräns mellan den ge-
nerella omvärldsanalysen (STEEP) och denna segmentanalys, då de i stor utsträckning 
överlappar och kompletterar varandra. Flera av de faktorer som nämns ovan och som upp-
ges påverka bemanningsbranschen som helhet, har givetvis stort inflytande även på stu-
dentuthyrningssegmentet i synnerhet. De olika hoten redogörs för nedan.  

5.2.1 Potentiella etablerare 
Inom studentuthyrningssegmentet är hotet från potentiella etablerare stort. Till att börja 
med krävs det inga större kapitalinvesteringar för att överhuvudtaget starta ett företag i 
denna bransch. De kostnader som existerar är i princip de administrativa kostnader som 
krävs för att registrera företaget och liknande. I övrigt behövs inga ytterligare omkostnader 
i form av startkapital för produktion, lokaler och annat. Det enda som egentligen krävs är 
tillgång till telefon, dator samt Internet. En hemsida för företaget är att rekommendera och 
således kan eventuella kostnader tillkomma för detta. Överlag är startkapitalet vid uppstar-
ten av ett företag inom bemanningsbranschen förhållandevis lågt, och utgör därmed inget 
stort hinder för att etablera sig på marknaden.  

Det finns dock andra hinder; företag som redan är etablerade på denna marknad kan åtnju-
ta fördelar såsom etablerade relationer med såväl kundföretag som studenter. Exempelvis 
upplever Lunicore en stor fördel då de är det enda uthyrningsföretag som direkt får för-
knippas med Lunds Universitet. Detta ökar hindren för nyetablering. Å andra sidan kan po-
tentiella nyetablerare minska sådana hinder om de exempelvis har en kundkrets från ett an-
nat segment, eller om de i tidigare verksamheter har knutit kontakter och tillägnat sig stor 
erfarenhet.  

Enligt Five Forces-modellen ökar hindren för nyetablering om etablerade företag har ett 
starkt varumärke på marknaden, har hög kundlojalitet, liksom om de erbjuder differentiera-
de tjänster. Det är svårt att avgöra hur starkt respektive företags varumärke är inom detta 
segment, då vi inte har analyserat företagen utifrån kundernas perspektiv, dock står det 
klart att ett fåtal företag såsom till exempel Academic Work och Skill är mer välkända än 
andra. Vidare kan vi, externa observatörer, inte avgöra hur stark kundlojaliteten är inom 
segmentet, men flera företag uppger att de har återkommande kundföretag och en god rela-
tion till dessa. Segmentet är ju redan differentierat då företagen har nischat sig på beman-
ningsmarknaden genom studentuthyrning till huvudsakligen kompetensuppdrag. Graden av 
fokusering på kompetens varierar dock mellan företagen; från uteslutande fokusering på 
kompetens där företaget överhuvudtaget ej åtar sig bemanningsuppdrag, till företag med ett 
bredare tjänsteutbud som inkluderar såväl bemanning som kompetens. Dock är det svårt 
att avgöra till vilken grad detta påverkar hindren för nyetablering – är det i detta samman-
hang en nackdel eller en fördel att vara alltför smalt nischad? De flesta kundföretag innehar 
såväl kompetens- som icke-kompetenskrävande arbetsuppgifter, och frågan är då om dessa 
kundföretag upplever det mer fördelaktigt att välja ett uthyrningsföretag som kan täcka 
båda dessa förgreningar vid behov.  

Ytterligare ett försvårande hinder för nyetablering uppges vara i vilken utsträckning företa-
gen måste ”utbilda” marknaden i vad deras verksamhet består i. Detta var ett stort hinder 
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för några år sedan, men i takt med att bemanningsbranschen och framförallt studentuthyr-
ningssegmentet har vuxit, har detta hinder minskat.  

Regleringar och lagar kan utgöra ett stort hinder för nyetablering. Som tidigare nämnts i 
analysen av bemanningsbranschen, är detta en viktig faktor vad gäller bemanningsföretag i 
allmänhet. Appliceringen av tjänstemannaavtal berör en stor del av de uppdrag som inne-
fattas i studentuthyrningssegmentet, och är till stor fördel för dessa. Detta avtal har således 
bidragit till att minska hindren för att etablera sig inom just kompetensuthyrning.  

Förslaget om att alla bemanningsföretag ska tvingas registrera sig kan bidra till att öka hind-
ren för nyetablering. Dock kommer detta sannolikt även bidra till att öka kvaliteten på be-
manningsbranschen som helhet, då oseriösa aktörer förhoppningsvis försvinner från mark-
naden.  

Sammanfattningsvis kan som sagt konstateras att hotet från nyetableringar är stort, och att 
hindren för detta är låga och förhållandevis lättöverkomliga. 

5.2.2 Substitut 
Det existerar ett flertal alternativa substitutionshot för studentuthyrningssegmentet. För det 
första har kundföretag alltid möjligheten att inte hyra in en student per se för de kvalifice-
rade arbetsuppgifter som ska utföras. Kundföretag har dessutom valet att anställa en stu-
dent för egen räkning, som arbetar extra när behov finns. Att anställa via arbetsförmedling-
en utgör ytterligare ett alternativ.  

Som tidigare nämnt är bemanningsbranschen ekonomiskt betingad precis som övriga bran-
scher, och vid framförallt lågkonjunktur utgör generisk substitution därför ett stort potenti-
ellt hot. I sektion 4.1.2 nämns att när det går sämre för företag i allmänhet, minskar de ofta 
sina externa kostnader, vilket har inverkan på uthyrningsföretagen. I korthet innebär såle-
des detta att kundföretaget helt enkelt väljer att inte hyra in extrapersonal även om behov 
finnes.  

5.2.3 Köpare 
Ofta händer det att kundföretag utlyser sitt behov av extra resurser till flera uthyrningsföre-
tag, varefter dessa tävlar mot varandra i kamp om att vinna kunden. Kundföretagen har så-
ledes stora valmöjligheter; kan inte ett uthyrningsföretag ge ett tillfredsställande erbjudande 
tillräckligt omgående, kan ett annat uthyrningsföretag sannolikt göra det. Detta kan bidra 
till att öka priskänsligheten, en ytterligare faktor som påverkar graden av rivalitet och kon-
kurrens mellan uthyrningsföretagen. Köparnas förhandlingskraft ifråga om pris beror även 
på vilken typ av tjänst som ska hyras in. Ju högre kompetens ett uppdrag kräver, desto 
mindre blir priskänsligheten och kundföretagen minskar således i förhandlingskraft i detta 
avseende. Kundernas priskänslighet skiljer sig sannolikt åt, åtminstone till viss grad, i olika 
geografiska områden. Stockholm har högre representation av IT-uppdrag än Västra Sveri-
ge, och vid dessa uppdrag tenderar priskänsligheten att minska.  

Slutsatsen av detta är att köparnas – kundföretagens – förhandlingskraft är stark då det ak-
tuella uppdraget inte kräver särskilt hög grad av kompetens, då det finns många studentut-
hyrningsföretag att välja mellan och priskänsligheten således är hög. Köparnas förhand-
lingskraft reduceras och priskänsligheten minskar om det aktuella uppdraget kräver hög 
kompetens samt om det endast finns ett fåtal studentuthyrningsföretag på marknaden.  
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5.2.4 Konkurrens från existerande företag 
En faktor som ökar konkurrensen från existerande företag är huruvida marknaden har 
höga fasta kostnader. Bortsett från eventuella lokalhyror och liknande, är de fasta kostna-
derna inom bemanningsbranschen generellt sett tämligen låga; undantaget är lönekostnader 
för heltidsanställda konsulter även när dessa ej är uthyrda på uppdrag. Inom studentuthyr-
ningssegmentet existerar inte denna kostnad då studenterna, med hänsyn till deras huvud-
sakliga sysselsättning, hyrs in enbart på basis av de uppdrag de utför. Således bidrar detta till 
att minska rivaliteten mellan företagen inom segmentet.  

I detta segment rör sig ett större antal mindre aktörer av förhållandevis likvärdig storlek, 
och även ett fåtal större aktörer som är överlägsna dessa. Företag av likvärdig storlek riske-
rar att erfara en högre grad av rivalitet, då de tävlar på samma premisser vad gäller erövran-
de av nya marknadsandelar. Detta innebär att de mindre företagen inom detta segment inte 
konkurrerar direkt med de stora aktörerna. Istället konkurrerar de mindre företagen med 
varandra för att utöka sin verksamhet och vinna marknadsandelar för att kunna inta en 
plats på marknaden där de har möjlighet att även konkurrera med de större aktörerna.  

Tillväxten inom studentuthyrningssegmentet är idag hög och väldigt expansiv. Detta mins-
kar rivaliteten mellan företagen och de slåss om nya marknadsandelar snarare än att försöka 
överta sina konkurrenters marknadsandelar. Flera företag menar att efterfrågan fortfarande 
är större än utbudet, varför det finns tillräckligt med utrymme för alla aktörer att ta del av 
marknaden.  

Konkurrensen från existerande företag inom studentuthyrningssegmentet torde således å 
ena sidan vara hög, då företagen är av förhållandevis likartad storlek – något som intensifie-
rar graden av konkurrens. Å andra sidan är marknaden fortfarande så pass expansiv med 
snabb tillväxt, varför det i dagsläget fortfarande finns utrymme för existerande och potenti-
ella aktörer. 

Five Forces-analysen visar att de olika krafterna som omger studentuthyrningssegmentet 
varierar i styrka. Hotet från nyetableringar är starkt då inträdesbarriärerna är låga och inte 
kräver särskilt mycket från det företag som vill beträda marknaden. Dock är efterfrågan 
oerhört stort inom detta segment, och det finns i dagsläget utrymme för fler aktörer. På 
grund av detta försvagas hotet från nyetableringar. Köparnas förhandlingskraft är ett me-
delstarkt hot, beroende på vilka förutsättningar som råder. Köparnas största förhandlings-
kraft är deras alternativa möjligheter. Substitutionshoten är relativt starka, då det finns ett 
antal alternativ som kan ersätta de tjänster som studentuthyrningsföretag erbjuder. Slutligen 
kan konstateras att konkurrensen mellan företag är intensiv, men det är ännu inte så märk-
bart tack vare marknadens snabba tillväxt.   

5.3 Konkurrentanalys 
 

Konkurrentanalysen syftar till att närmare granska de enskilda företagen. Detta tydliggör 
bilden av företagens individuella egenskaper, mål, styrkor, svagheter samt hur de kan tänkas 
agera eller bör agera vid förändringar. Den konkurrentanalysmodell som används här, har 
justerats och anpassats för att vara förenlig med den insamlade informationen. Detta beror 
på att det, som extern observatör, är i princip omöjligt att få tillgång till den detaljerade in-
formation som krävs för att applicera modellen exakt så som den är avsedd.  
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Företagens målsättning och aktuella strategi är oerhört svårt att determinera sanningshalten 
av. Av naturliga orsaker vill företag inte avslöja allt för mycket detaljer om deras intentioner 
och i vissa fall har frågor angående dessa områden besvarats med ”säljsnack”. Svaren vid 
intervjuerna har jämförts med information på hemsidan och i vissa fall har det visat sig fin-
nas ett glapp mellan intervjusvar och faktisk verksamhet.  

Reaktionsprofilen inkluderar kvalificerade slutsatser och antaganden rörande respektive fö-
retag, baserade på den information som framkommit i konkurrentanalysens övriga katego-
rier. Givetvis kan detta ej anses vara en otvetydig verklighet, då det som tidigare nämnts är 
svårt att till fullo avgöra validiteten av vad respondenterna har uppgivit.  

För att ge en tydligare bild av företagen i förhållande till varandra har konkurrentanalysen 
strukturerats efter dess olika kategorier. Detta för att skapa en mer övergripande bild av fö-
retagen i förhållande till varandra.  

 

Framtida mål 

Connection Vill växa och bli större. Vill även öka fokus på kompetensuthyrning. 

Kupolen AB Är nystartade och fokuserar enbart på tillväxt. Bli nr 2 efter Academic Work. 

Octagon AB Vill växa internt, ej öppna fler kontor. 

Future Att expandera och växa, vill minska sin bemanningsverksamhet och öka fokus på kompe-
tens. 

Jobfinder Vill bli det mest attraktiva företaget för både kunder och studenter. Har som mål att expan-
dera kraftigt, men då i fråga om uppdrag och inte geografiskt. Satsar på bemanning även om 
kompetens är en del av verksamheten. 

Skill Student-
kompetens 

Är oerhört fokuserade på projektuppdrag och kompetens. Öka antalet kvalificerade uppdrag 
och finna arbete åt fler studenter. 

Brain Bemanning Fokuserar på existerande kunder men vill växa. Ska skapa 200 nya arbetstillfällen för akade-
miker under 2006. Kompetensuthyrning av störst vikt, utöka verksamheten från ekonomi 
och administration till att även inkludera teknik och IT. 

Lunicore Stu-
dentkonsult EF 

Vill uppnå en kvarts miljon i omsättning under 2006. Vill bli den naturliga länken mellan 
Lunds Universitet och näringslivet. Ingen verksamhet alls inom okvalificerade uppdrag, en-
dast kompetens. 

Studentkraft i 
Malmö 

Växa. Fokus på kompetensuthyrning. Vill vara det ledande företaget på marknaden i Sverige. 

MaxKompetens 
AB 

Förbättra den interna organisationen, växa inom redan verksamma områden, kostnadseffek-
tivisera. Möjligtvis etablera sig på andra orter 

Jurek Bemanning Vill bli ledande inom sitt område; juridik och ekonomi. Vill expandera. 
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Föreställningar 

Connection Ser sig själva som bidragare till samhällsnytta, som en komponent i arbetsmarknaden vilken 
bidrar till Sveriges välmående. Anser att de är mer prisvärda än sina konkurrenter och att 
nyckeln till konkurrenskraft i branschen är snabbhet. Ser den ökade konkurrensen som posi-
tivt och att det finns utrymme för fler aktörer att växa. 

Kupolen AB Menar att branschens tillväxt är positiv och att det finns utrymme för ett antal färre stora fö-
retag och att småföretag startar med inställningen att ta den positionen. Har uppfattningen 
att kundföretag ibland är trötta på att bli kontaktade av småföretagen. Anser att det råder 
priskrig i branschen. Företaget har höga ambitioner och verkar förlita sig mycket på den fö-
retagsgrupp de är del i. 

Octagon AB Snabbhet är viktigast inom branschen, och de är väldigt snabba. Menar att större företag är 
”trögare”. Märker av en kraftig ökning av konkurrenter, men anser att marknaden är tillräck-
ligt stor för alla.  

Future Uppfattar sig själva som kostnadseffektiva och snabba. Menar att de minskar avståndet mel-
lan studenter och företag och att detta bidrar till samhället i övrigt. Upplever att det finns ett 
stort antal konkurrenter. 

Jobfinder Satsar mycket på hög kvalitet och säger sig arbeta professionellt, humant och flexibelt. Me-
nar att de var de första taget inom studentuthyrning. Den ökade konkurrensen uppges vara 
positiv då det ökar kundföretagens medvetenhet om detta segment. Anser Academic Work 
och Studentconsulting vara de främsta konkurrenterna. 

Skill Student-
kompetens 

Menar att man ska anlita dem om man vill ha akademisk höjd och kompetens. Säger sig vara 
nischade i och med deras stora antal projektuppdrag. Anser att det ökade antalet konkurren-
ter är positivt och att det finns plats på marknaden, men att den huvudsakliga konkurrensen 
kommer ifrån att kundföretag rekryterar internt. Arbetar för att studenter i en region ska 
stanna kvar efter avlagd examen, och på så sätt gynna regionens tillväxt. Anser att de kon-
kurrerar på goda meriter snarare än pris. 

Brain Bemanning Anser sig leverera hög kvalitet. Ser sig som omtänksamma, ärliga, prestigelösa och engagera-
de. Arbetar för att skapa ett positivt arbetsklimat. Menar att de har stort förtroende hos sina 
kunder, och ser inte det ökande antalet företag som ett problem, då dessa ej har detta förtro-
ende. Konkurrensen är bra för branschen och marknaden är på uppgång med mycket poten-
tial. 

Lunicore Stu-
dentkonsult EF 

Ser sig vara prisvärda och flexibla. Uppger att konkurrensen ökar och även att företag som 
Poolia och Manpower börjar intressera sig för studentsegmentet. Anser sig vara kraftigt ni-
schade. 

Studentkraft i 
Malmö 

Anser sig hålla en låg prisnivå, tycker inte att okvalificerade uppdrag skapar något mervärde 
och undviker det. Tycker att de har ett gott rykte. Ser lagar och regleringar som möjligheter 
eftersom de jobbar med studenter och ej behöver anställa dessa på heltid. Ökad konkurrens 
är gynnsamt för branschens utveckling, finns utrymme för fler aktörer men oroar sig för 
kapplöpning om att finna nya verksamhetsområden. 

MaxKompetens 
AB 

Ser sig som ett företag som förser kund och arbetstagare med trygghet, enkelhet och service. 
Upplever att den ökade konkurrensen försvårar möjligheterna att hitta uppdrag, men ser det 
som positivt i bemärkelsen att det tvingar företag i branschen att höja kvaliteten. Anser sig 
konkurrera med Academic Work och uppger att de tar marknadsandelar från dessa tack vare 
att MaxKompetens arbetar lokalt. 

Jurek Bemanning Menar att den ökade konkurrensen ej påverkar dem då de har fasta kunder. Uppger att de 
håller lägre priser än sina konkurrenter. 
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Aktuell strategi 

Connection Vill uppnå sitt mål genom att öka antalet anställda och även öppna fler kontor i såväl Sverige 
som Norden. I syfte att bidra till samhällsnyttan och öka sitt fokus på kompetensuthyrning, 
placerar de studenter på företag som verkar inom studentens kompetensområde, även fast 
det aktuella uppdraget är av bemanningskaraktär. Detta kan få synergieffekter i form av att 
företaget ifråga kan inhyra samma student vid eventuellt kompetensbehov.   

Kupolen AB Fokuserar enbart på Sthlm i dagsläget, men planerar att öppna nya kontor nästa år. 

Octagon AB Tillägna sig fler uppdrag i de städer där de verkar. 

Future Expandera genom att öppna fler kontor, kanske genom sammanslagning med andra företag 
som verkar på den aktuella orten. 

Jobfinder Kommer sannolikt inte expandera geografiskt, utan fokusera på att ta marknadsandelar på de 
orter där de redan är verksamma. 

Skill Student-
kompetens 

Nischar sig mot projektuppdrag för att differentiera sig på marknaden och således behålla 
och utveckla sin position. Öppnar nya kontor för att utöka sin verksamhet. 

Brain Bemanning Planerar att öppna verksamhet i Göteborg och Malmö. Anställer fler säljare för att få in fler 
uppdrag. 

Lunicore Stu-
dentkonsult EF 

Arbetar med att förankra verksamheten ytterligare inom universitetet och gentemot närings-
livet. 

Studentkraft i 
Malmö 

Planerar att etablera sig i fler städer. 

MaxKompetens 
AB 

Arbetar lokalt, marknadsför sig i lokalpress för att etablera sitt namn. 

Jurek Bemanning Ska öppna kontor i Göteborg. 

 

Möjligheter 

Connection Deras kraftigt ökade omsättning indikerar att de har goda möjligheter att expandera sin verk-
samhet. Har många uppdrag vilket skapar goda förutsättningar för att växa. Företaget har en 
stor styrka i att de har ett ”helhetstänk”, som dessvärre ej kan redogöras närmare för här då 
det skulle röja företagets önskade anonymitet. Företaget är medlem i Almega, men är ej auk-
toriserat bemanningsföretag. Det kan dock tänkas att medlemskapet ökar deras kredibilitet 
och trovärdighet, och på så sätt uppfattas som seriösa.  Svaghet i att företaget är relativt 
ungt, och det är sannolikt att deras namn ej är fullt etablerat på marknaden. Detta till trots, 
har företaget på kort tid kraftigt ökat antalet uppdrag och sin omsättning. Företaget mark-
nadsför sig enbart via telefonförsäljning och skulle kunna öka möjligheterna till att få in fler 
uppdrag samt att etablera sitt namn ytterligare genom att marknadsföra sig via fler kanaler. 

Kupolen AB Är del av en stor företagsgrupp som fokuserar på studenter och har tillgång till ett stort antal 
kontakter och resurser, vilket ger dem en stor fördel gentemot konkurrenter. Trots att de är 
nystartade har de mycket uppdrag, sannolikt delvis tack vare företagsgruppen. Medlem i Al-
mega, men ej auktoriserade, vilket dock kan tänkas öka deras trovärdighet. Marknadsför sig 
genom telefon samt företagsgruppens olika kanaler. Svaghet i att de fortfarande är så nya 
och således ett oetablerat namn, men styrka i att de har tillgång till företagsgruppen. 

Octagon AB Har styrka i att de uppger sig ha tillgång till en stor databas. Kan vara en svaghet att de är 
verksamma på flera orter, men endast kontor i Sthlm och Malmö. Kan vara en möjlighet att 
öppna kontor även i andra orter. Har ökat sin omsättning kraftigt sen 2004 och kommer 
sannolikt fortsätta öka så länge det finns outnyttjade andelar på marknaden. 
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Future Företaget är nystartat, men besitter stor erfarenhet då grundarna har en bakgrund inom be-
manning. Verkar lokalt, har kontor i de städer de verkar i. Behöver marknadsföra sitt namn 
och etablera det på marknaden. 

Jobfinder Har styrka i att de har lång erfarenhet och ägs av Academic Search. Med hjälp av deras kon-
taktnät bör Jobfinder ha goda möjligheter att behålla och utöka sin konkurrenskraft. Är med-
lem i Almega. En potentiell svaghet, organisationsmässigt sett, är att företaget har en brokig 
historia där de startade som franchise och senare blev uppköpta. Dylika förändringar kan bi-
dra till att företaget förlorar fokus på sin kärnverksamhet, detta är dock svårt att avgöra ef-
tersom uppköp likaväl kan förstärka företaget, inte minst finansiellt. 

Skill Student-
kompetens 

Ägs av Linköpings Universitet och har således en fast förankring i Lkpgs-området. Detta kan 
bidra till trovärdighet även på andra orter. Har lång erfarenhet och fokuserat på studenter 
ända sedan starten 1997, och är således ett etablerat namn. Har ökat sin omsättning de senas-
te åren och har nyligen öppnat kontor i Jönköping. Då de är så nischade är det sannolikt att 
de innehar en egen del på marknaden, med förhållandevis få direkta konkurrenter.   

Brain Bemanning Har alla möjligheter att uppnå sina mål då företaget har expanderat kraftigt sedan starten. 
Har stort antal kompetensuppdrag. Grundarna har lång erfarenhet av branschen. Auktorise-
rat bemanningsföretag. En tänkbar svaghet är att de endast finns i Sthlm där konkurrensen 
är intensiv. 

Lunicore Stu-
dentkonsult EF 

Styrka i att de är enda bemanningsftg som får förknippas med Lunds Universitet. Fast beslu-
tade att inte rubba sin affärsidé och vision, och är således tydliga i vad de gör och vill göra. 
Verkar ha god kontakt med näringslivet och har inlett ett samarbete med Nordea. Marknads-
för sig genom flera kanaler. Dock verkar de ha problem med att finna uppdrag och har på 
hemsidan endast annonserat ut ett uppdrag för april. Uppger även att de har problem med 
detta. Låg omsättning. 

Studentkraft i 
Malmö 

Har lyckats ta sig in i den offentliga sektorn, något som tidigare nämnts är svårt för beman-
ningsföretag. Kan i dagsläget inte konkurrera om den position de vill uppnå då de endast 
finns i Malmö och har relativt låg omsättning och få anställda. 

MaxKompetens 
AB 

Uppger själva att de har ökat sin omsättning med 150 % vilket indikerar en positiv fram-
gångskurva. Vi har dock ej kunnat bekräfta detta då inga siffror finns tillgängliga eftersom de 
ingår i en stor företagskoncern inom H&R och consulting. Har genom detta ett stort kon-
taktnät och tillgång till mycket kunskap. Skulle kunna ha möjlighet att nischa sig ytterligare 
mot kompetens. Är auktoriserat bemanningsföretag. 

Jurek Bemanning Verkar vara det enda studentuthyrningsföretag som lyckats erhålla uppdrag inom juridik, och 
har en nischad fördel i detta. Dock återfinns inga juridikuppdrag i skrivande stund på hemsi-
dan. Har goda kontakter från tidigare verksamheter. Har tidigare haft kunder i Göteborg, 
vilket kan underlätta den förestående etableringen där. Menar att det är svårare att finna 
”rätt” personal då arbetsmarknaden i allmänhet har förbättrats. Uppger att säljarna finner det 
problematiskt att sälja in företaget till nya kundföretag. 

 

Reaktionsprofil 

Connection Då företaget inte ser den ökande konkurrensen som ett problem eller ett direkt hot i dagslä-
get, kan det tänkas att de inte tillägnar sig allt för mycket kunskap om deras existerande och 
potentiella konkurrenter. De känner sig trygga i den verksamhet de bedriver, men risken 
finns att de förbiser viktiga förändringar på marknaden och därmed inte reagerar i tid när 
dessa förändringar sker. Företaget är dock ambitiösa och inte helt tillfredsställda med den 
position de innehar i dagsläget, och arbetar därför aktivt för att förbättra denna. 

Kupolen AB Förlitar sig mycket på företagsgruppen och har troligtvis ett gott stöd från denna. Verkar of-
fensiva för att uppnå sina mål och jagar marknadsandelar från stora, etablerade företag. Trots 
att de ger intryck av att vara receptiva och alerta gentemot vad som sker på marknaden kan 
det finnas risk att de förbiser nya etablerare då de riktar sitt fokus mot marknadsledarna.  
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Octagon AB Verkar relativt defensiva och utifrån den insamlade informationen verkar de nöjda med den 
position de har i dagsläget. Ser de stora företagen som sina främsta konkurrenter, något som 
kan ifrågasättas då de är mycket mindre än dessa. Då de endast planerar att växa internt och 
ser utrymme för många fler aktörer, ges intrycket att de inte är lika ”hungriga” som vissa av 
deras konkurrenter. På grund av detta kan de tänkas ha något långsam reaktionsförmåga om 
marknaden börjar mättas. 

Future  Är ej nöjda med sin nuvarande position och arbetar aktivt med att hålla sig uppdaterade om 
sina konkurrenter. Är medvetna om vilka företag de direkt respektive indirekt konkurrerar 
med. Är sannolikt receptiva för förändringar på marknaden och arbetar aktivt med att upp-
datera sin kunskap om konkurrenter. Är ett förhållandevis nytt företag med höga ambitioner 
att expandera, tänkbart att det kan göras genom sammanslagning med andra företag.   

Jobfinder Uppger att de ska satsa på bemanning och de kommer ej aktivt utöka kompetensuthyrning. 
Svårt att avgöra deras reaktionsprofil och potential då de har en brokig historia med uppköp 
etc. Kommer försvara sina marknadsandelar på de orter där de är verksamma, ej expandera 
geografiskt. Uppger att de stora marknadsledarna är främsta och direkta konkurrenter, något 
som är lite motsägelsefullt då de uppger att de ej vill bli störst. Är på väg ut från den nisch 
som sysslar med kompetens och bör satsa på att växa även geografiskt för att kunna konkur-
rera med etablerade företag inom bemanning.   

Skill Student-
kompetens 

De kommer inte att reagera på åtgärder som vidtas av företag som verkar inom bemanning, 
då detta ej är av intresse för dem, utan troligtvis endast reagera om förändringar sker inom 
deras nischade område. Är dock offensiva och etablerar sig på orter där det redan finns di-
rekta konkurrenter. Bör vara vaksamma då andra företag är på väg in på deras del av mark-
naden; allt fler upptäcker möjligheterna med projektuppdrag. Uppger att bemanningsbran-
schen ökar med 70 % per år, något som är lite optimistisk då branschorganisationen uppger 
att den faktiska ökningen är ca 30 %. Risk finns för att de överskattar marknadens potential. 

Brain Bemanning Förlitar sig mycket på etablerade kunders förtroende. Vinner sannolikt på att öppna på fler 
orter, även om de planerade, Gbg och Malmö, också har hög koncentration av företag inom 
deras segment. Engagerade och målinriktade men måste vara vaksamma på konkurrenter. 
Borde fokusera på att bevaka konkurrenter i likvärdig storlek. För att bevara kundförtroen-
det bör de fortsätta arbeta aktivt med kundvård.  

Lunicore Stu-
dentkonsult EF 

Är ej helt tillfredsställda med sin nuvarande position. För att uppnå sina mål bör de agera of-
fensivt, se till att få in fler uppdrag. Måste öka sin omsättning för att kunna konkurrera i 
längden. Bör bevaka de mindre företag som redan är etablerade i deras nisch och inte foku-
sera allt för mycket på bemanningsjättarna som inte är deras direkta konkurrenter. Kan vara 
riskfyllt att förlita sig alltför mycket på samarbetet med universitetet, både studenter och 
kundföretag har valmöjligheter utöver Lunicore, även om dessa alternativ återfinns i andra 
segment.    

Studentkraft i 
Malmö 

Om de ska uppnå sina mål och höga ambitioner måste de agera offensivt, såväl internt som 
geografiskt, för att växa. Överlevde lågkonjunkturen 1999 genom att vara lyhörda för om-
världsförändringar och hittade nya marknader. Verkar således vara uppmärksamma på för-
ändringar som kan påverka dem. Kommer sannolikt försöka ta marknadsandelar från kon-
kurrenter. Om bemanningsbranschen lyckas få större tillgång till uppdrag inom offentlig sek-
tor har Studentkraft ett försprång då de redan har uppdrag där.  

MaxKompetens 
AB 

Ger intryck av att de är nöjda med sin situation i dagsläget. Verkar inte tänkas vidta några 
drastiska åtgärder för att förbättra sin externa position. Bör dock inte förbise externa fakto-
rer under sin interna organisationseffektivisering, såsom nyetableringar. Företaget anser 
nämligen att den ökade konkurrensen främst kommer från etablerade företag som vill utöka 
sin verksamhet. 

Jurek Bemanning Har ett tydligt fokus men verkar inte uppfylla detta i dagsläget, utan måste utarbeta strategi 
för att få in fler juridikuppdrag. Kommer fortsätta vårda kontakten med existerande kunder 
och fortsätta nischa sig mot juridik, då detta är en relativt oexploaterad del inom studentut-
hyrning. Fler företag försöker erhålla uppdrag inom detta, så de bör vara vaksamma på even-
tuella konkurrenter. Ska inte känna sig för trygga i sin position. Uppger att de accepterar en 
lägre vinst för att hålla priser nere, något som kan bli vanskligt i längden och försätta dem i 
en utsatt position.  
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Det framgår tydligt att de flesta företag inte enbart fokuserar på kompetens, även om detta 
är målsättningen, utan också erbjuder bemanning i större eller mindre utsträckning. Detta 
kan tänkas bero på att kundföretag generellt har större behov av bemanning än kompetens, 
och således är de sistnämnda uppdragen svårare att erhålla. Det är även tänkbart att många 
av de nystartade företagen helt enkelt inte har ”råd” att utesluta bemanning ur sin verk-
samhet. I dagsläget är det svårt att avgöra om detta är till företagens fördel eller nackdel; å 
ena sidan kan det vara en fördel att erbjuda ett bredare spektra av tjänster – å andra sidan är 
det mer komplicerat att etablera sin faktiska kärnverksamhet om inte allt fokus ligger på 
detta.  

Segmentet består också av ett stort antal förhållandevis nystartade företag, och dessa är tro-
ligtvis sårbarare för konkurrens än de etablerade. Det kan dock föreligga risk för att etable-
rade företag som innehar en viss stabilitet kan känna sig för trygga i sin position och därför 
inte anser sig beröras eller behöva reagera proaktivt på nyetableringar.  

5.4 Strategisk kartläggning  
 

I denna sektion illustreras företagen grafiskt baserat på deras verksamhetsfokus och geogra-
fiska spridning. Analysen är upplagd per stad och därefter är det variablerna Grad av beman-
ningsfokus respektive Grad av kompetensfokus som avgör var företagen är positionerade.  

Fördelen med detta är att man överskådligt kan se dels den geografiska intensiteten, och 
dels hur respektive företag i dagsläget är positionerade på marknaden. Den strategiska kart-
läggningen, i kombination med de tidigare omvärlds- och konkurrentanalyserna, utgör såle-
des ett underlag för fortsatt strategiutveckling inom studentuthyrningsbranschen. 

Sammantaget kan existerande men även potentiella företag inom detta segment använda 
den strategiska kartläggningen på flera sätt. Dels kan företag som är inkluderade i analysen 
undersöka sina verksamhetsorter och då identifiera vilka konkurrenter som existerar där 
samt hur dessa är positionerade. Företagen kan även titta på andra orter där de i dagsläget 
ej är etablerade, för att se om det där finns potentiella öppningar för dem. Vidare kan före-
tag som inte är inkluderade i analysen använda detta som underlag för eventuella strategiska 
beslut gällande till exempel omfokusering av verksamheten eller nyetableringar.  
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Som framgår av diagrammen är det en hög koncentration av företag i Stockholm samt i 
Malmö. Detta kan relateras till att den generella tillväxtökningen inom bemanningsbran-
schen i dessa områden har vuxit kraftigt inom kompetenskrävande områden som ekonomi, 
finans, administration och IT. I Stockholm återfinns företagen dock ”i mitten” och har en 
relativt jämnt bemanning- och kompetensfokus. Inget företag här är helt fokuserat på kom-
petens.  

I Göteborg återfinns förhållandevis få etablerade företag inom ekonomi, finans, administra-
tion och IT. Detta kan vara relaterat till att denna region har en hög grad av tillverkningsin-
dustrier, områden där bemanning oftast är mer primärt än kompetensförsörjning. Samma 
antagande kan tänkas gälla i Norra Sverige, där det är en påtaglig brist av studentuthyr-
ningsföretag.  

Dock är det intressant att Jönköping har lika många studentuthyrningsföretag som Göte-
borg, trots att antalet potentiella kundföretag såväl som studenter är betydligt färre i Jönkö-
ping. En orsak till detta kan möjligtvis tänkas vara den entreprenöriella anda som lever i 
Jönköpingsregionen och det stora antal småföretag som verkar där. Det är således tänkbart 
att dessa mindre företag ser potential i att anlita studenter för kortare tidsperioder då ar-
betsbelastningen är hög. Vidare har Högskolan i Jönköping och näringslivet en god relation 
vilket sannolikt bidrar till potentialen för denna marknad. 
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6 Slutsatser 
______________________________________________________________________ 
I  detta  kapitel  redogörs  för  uppsatsens  slutsatser.  Denna  betonar  de  huvudsakliga  och  viktigaste 
konklusionerna som framkommit i undersökningen.   
______________________________________________________________________ 

Det står tydligt att bemanningsbranschen i allmänhet och därmed även studentuthyrnings-
segmentet fyller en viktig samhällsfunktion och är här för att stanna. Segmentet har mycket 
hög potential och fyller en viktig funktion då företagen förenar studenter med näringslivet. 
Antalet akademiker är i dagsläget överrepresenterade i förhållande till det antal kvalificerade 
arbetstillfällen som erbjuds på marknaden, varför studentuthyrningsföretag har stora möj-
ligheter att skapa mervärde för såväl företag som studenter.  

Den analys som genomförts avslöjar att studentuthyrningssegmentet är en ung marknad 
som ligger rätt i tiden – marknaden är mogen för denna typ av verksamhet vilket medför 
att den är oerhört expansiv. Segmentet är långt ifrån mättat, och det finns fortfarande ut-
rymme för ett större antal mindre aktörer, eller ett färre antal aktörer som innehar stora 
marknadsandelar.  

Studentuthyrningssegmentet har höga substitutionshot, köparnas förhandlingskraft är stark 
och inträdesbarriärerna är låga, vilket borde skapa hög konkurrensintensitet och göra det 
mindre attraktivt. I dagsläget kompenseras dock dessa hinder av den höga tillväxten, och än 
så länge är segmentet således attraktivt och bjuder på tillfällen att erövra marknadsandelar.  

Det framgår också att det finns många ”geografiska hål” på marknaden; orter som ännu är 
mer eller mindre oexploaterade av studentuthyrningsföretag, trots att potential finnes för 
detta. Dock ska tilläggas, att det är möjligt att det existerar andra bemanningsföretag på 
dessa orter, vilka inte är inkluderade i denna undersökning. Även om den geografiska 
spridningen indikerar att det finns hög potential för nyetablering på många olika orter, in-
nebär detta givetvis inte att marknadspotentialen är lika hög. Teoretiskt torde det finnas po-
tentiell arbetskraft på alla orter som innehar en högskola eller ett universitet, men huruvida 
efterfrågan är lika hög i de områden som ännu ej är exploaterade kvarstår att undersöka. 

Företagen inom det undersökta segmentet ger intryck av att inte besitta särskilt grundlig 
kunskap om sina konkurrenter, varken de direkta eller indirekta. En intressant iakttagelse är 
att Academic Work vid flera tillfällen uppges vara den huvudsakliga konkurrenten, trots att 
de i vissa fall inte ens är verksamma på samma orter och är flera gånger större än de under-
sökta företagen. Detta indikerar att kunskapen om konkurrenter i många fall är bristfällig 
och felfokuserad. Majoriteten av företagen välkomnar dessutom nyetableringar och kon-
kurrens med motiveringen att ”det påverkar ändå inte oss”. Företag som satsar på att un-
dersöka såväl konkurrenter som kunder kan således skapa sig konkurrensövertag och stora 
möjligheter att erövra marknadsandelar. 

Även om hela bemanningsbranschen är ekonomiskt betingad såtillvida att lågkonjunktur 
påverkar den negativt, förefaller det enda som kan tänkas förhindra branschens fortlevnad 
och tillväxt vara eventuella hämmande politiska beslut och regleringar. Vi anser därför att 
bemanningsbranschen har alla möjligheter att uppnå målet att svara för 3 % av Sveriges to-
tala sysselsättning, och studentuthyrning kommer sannolikt att bidraga avsevärt till detta.  
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7 Reflektioner och implikationer 
______________________________________________________________________ 
Uppsatsen avslutas med reflektioner angående segmentet i dagsläget och dess framtid. Här återfinns även 
implikationer rörande förslag till ytterligare och framtida studier. Detta baseras på den analys som genom-
förts.   
______________________________________________________________________ 

Det står klart att studentuthyrningssegmentet inom den närmsta framtiden kommer att 
fortsätta erfara hög tillväxt samt ett ökat antal konkurrenter. Allt fler etablerade beman-
ningsföretag liksom entreprenörer kommer sannolikt att inse fördelarna med att bedriva en 
verksamhet som fokuserar på uthyrning av studenter. Detta kommer därmed leda till att 
konkurrensen i segmentet intensifieras och bli mer påtaglig än vad företagen anger att de 
upplever idag, vilket ställer högre krav på företagen för att behålla och erövra marknadsan-
delar. Företagen rekommenderas därför att tillägna sig kunskap om sin omvärld samt övri-
ga aktörer på marknaden. Vidare bör företagen även utvärdera sin interna verksamhet, in-
formation som externa aktörer inte har tillång till; fungerar organisationen optimalt? Vilka 
är våra huvudsakliga styrkor och svagheter? Hur och var kan vi bli effektivare? Hur kan vi 
förbättra vår säljprocess? Vad kan vi göra för att ytterligare tillfredsställa befintliga och po-
tentiella kunder? Vilka geografiska möjligheter till expansion finns? Finns det efterfrågan på 
dessa orter? När marknaden så småningom börjar mättas är det högst sannolikt att de före-
tag som är proaktiva tack vare omvärldsbevakning, också kommer att vara de företag som 
överlever. 

Som ett led i att skapa sig konkurrensövertag förutspår vi att det med största sannolikhet 
kommer att ske uppköp och sammanslagningar av företag inom segmentet och kanske 
även mellan olika segment. Detta kommer troligtvis leda till att segmentet så småningom, 
när marknaden är mer mättad, kommer att representeras av ett färre antal större aktörer.  

Som tidigare nämnts är hämmande lagar och regleringar i princip det enda som kan hindra 
denna branschs tillväxt. På kort sikt kan de tidigare redovisade lagförslagen ha positiv in-
verkan på bemanningsbranschen som helhet, men det kommer i längden oundvikligen på-
verka arbetsmarknaden negativt och därmed även bemanningsbranschen. Av denna orsak 
rekommenderas bemanningsföretagen att anta ett långsiktigt perspektiv och gemensamt 
motarbeta dessa förslag.  

En möjlighet som skulle gynna såväl branschen som Sveriges arbetsmarknad är ett ökat 
samarbete mellan den offentliga sektorn och bemanningsföretagen. Denna sektor erbjuder 
många arbetstillfällen och har ett stort behov av tillfällig arbetskraft, såväl kvalificerad som 
okvalificerad. Kan bemanningsbranschen som helhet slå sig in här torde det finnas möjlig-
heter för dem att inte bara ta del av denna marknad utan även effektivisera den.  

AMS verksamhet är som tidigare nämnts bristfällig, inte minst i fråga om rekrytering av 
akademiker. Framtida demografiska förändringar i form av pensioneringar kommer leda till 
ett stort antal vakanser inom några år. Detta kommer att öka belastningen på AMS och den 
spetskompetens som bemanningsbranschen besitter i form av matchning skulle kunna ge-
nerera positiva effekter för såväl branschen som arbetsmarknaden. Studentuthyrningsföre-
tagen som är så specialiserade på just arbete med akademiker skulle således kunna vinna 
oerhört mycket på ett sådant samarbete.  

Vi anser också att ett fördjupat samarbete mellan studentuthyrningsföretag och högskolor 
och universitet skulle kunna generera fördelar för alla parter. Dels skulle detta kunna bidra 
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till förenklad rekrytering av personal för uthyrningsföretaget, och dels skulle fler studenter 
upptäcka möjligheterna med att arbeta inom denna bransch. Många högskolor och univer-
sitet har dessutom välutvecklade nätverk och kontakter med näringslivet, vilket skulle kun-
na bidra till ett mer integrerat samarbete mellan dessa olika parter.  

Det skulle vara av intresse att fördjupa den genomförda undersökningen genom att utreda 
segmentets kunder samt studenter. En analys av existerande och potentiella kundföretags 
preferenser angående studentuthyrning skulle vara mycket användbart för detta segment. 
En sådan undersökning skulle kunna omfatta varför de väljer eller inte väljer att anlita stu-
denter, selekteringsprocessen i val av uthyrningsföretag, fördelar och nackdelar med att 
köpa en dylik tjänst samt andra faktorer som är relevanta. Även studenters attityd till an-
ställning hos uthyrningsföretag vore av intresse att fördjupa sig i och skulle bidraga till yt-
terligare insikt i detta segment.  

Då denna bransch är så pass ung och expansiv vore det även av intresse att upprepa en lik-
nande undersökning inom en relativt snar framtid. Stora förändringar sker kontinuerligt på 
denna marknad. Att utreda övriga segment inom bemanningsbranschen skulle också bidra 
till insikt om var det finns potential och hur konkurrensövertag kan skapas för att på så sätt 
öka branschens tillväxt.  

Slutligen anser vi att det vore högst intressant med en jämförelse av studentuthyrning i Sve-
rige gentemot andra länder. Det är tydligt att bemanningsbranschen i många andra länder 
har betydligt större genomslagskraft och spridning än i Sverige, vilket svenska företag kan 
dra lärdom av och även få implikationer om branschens framtida utveckling.  
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Bilaga 1 
Företag ________________________________                Kontaktperson ______________________ 

 

 

Anonym     JA        NEJ                 Datum_________________ 

  

 

Hej, jag heter Mia Lindholm/Linda Johansson och jag ringer från Internationella Handelshögskolan 

i Jönköping. Jag undrar om du har tid några minuter?  [….] NÄR ÅTERKOMMA: 

__________________ 

Jag skriver just nu min Kandidatuppsats och jag är intresserad av företag inom studentuthyrnings-

branschen. Jag genomför en undersökning och undrar om jag får ställa några frågor? 

 

 

1. På vilka orter är ni verk-
samma?  

 

 

Annat:  

 

2A.  Hur får ni uppdrag?   

 

Annat:  

2B. Upplever ni att kunderna är priskänsliga?   JA                       NEJ 

(Är vissa uppdrag mer priskänsliga än andra?) 

Annat: 

 

3A. Hur vill ni att potentiella kunder ska uppfatta er verksamhet? 

3B. Profilerar ni er verksamhet som bemanning eller kompetensuthyrning? 

 

4A. Märker ni av att antalet företag inom er bransch har ökat de senaste åren? 

Stockholm  Göteborg  

Lund  Malmö  

Jönköping  Norrköping  

Säljare   

Reklam  
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4B. OM JA: Hur påverkar detta er?    (Hur ställer ni er till detta?) 

 

5. Finns det några utmärkande svårigheter i er bransch? 

Svårt att hitta uppdrag  

Svårt att finna personal   

Regleringar / lagar  

Hård konkurrens  

 

Annat:  

 

6. Om jag är en kund, varför ska jag anlita er, istället för en konkurrent? 

7. Vad har ni för målsättning? (Om lämpligt, vad har ni för framtidsplaner?) 

 

 

Tack så mycket för din tid och ditt deltagande! Om det är så att jag har kompletterande frå-
gor, är det okej om jag kontaktar dig igen?                JA        NEJ 
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Bilaga 2 
 

Frågeformulär vid intervju med Eva Östling Ollén, Förbundsdirektör för bemanningsfö-
retagens branschorganisation Almega. 

 

1. Vilka aktuella händelser och trender påverkar bemanningsbranschen i dagsläget? 
  

2. Vad är den största skillnaden för bemanningsföretag idag jämfört med 10 år sedan?  
 

3. Hur stort inflytande har dessa händelser haft/har nu på branschens utveckling?  
 

4. Går det att relatera olika branschhändelser/trender till varandra?  
 

5. Finns det olika branschtrender/händelser som står i konflikt med varandra? 
 

6. Finns det särskilda händelser/trender som påverkar hela bemanningsbranschen 
men som har speciellt stort inflytande på det segment som fokuserar på studentut-
hyrning/studentbemanning? 

 
7. Generellt sett, är kunderna priskänsliga? 
 

8. Vad kan bemanningsbranschen göra för att öka sin andel av antalet totala arbetstill-
fällen i Sverige? 

 

9. Är bemanningsbranschen här för att stanna? Vad skulle kunna hota branschens ut-
veckling? 

 

 

 

 

 

 

 


