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Abstract 
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Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi 

 
Författare: Daniel Wahlberg 

 
Handledare: Lars Torsten Eriksson 

 
Datum: Juni 2011 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva företaget A-assistans Leimir AB och 

undersöka vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget behöver ta hänsyn 

till i sin framtidsplanering.  

 

Metod: Studien bygger på en deduktiv ansats och utgör en fallstudie där datainsamling i 

huvudsak skett genom intervjuer med företagets VD samt enkäter riktade till företagets 

tjänstemän. Eftersom jag även arbetar i företaget kan man säga att deltagande observation 

ingår och en självklar användning av interna dokument. Den teoretiska grunden bygger 

på litteratur om marknadsföring och affärsutveckling. Med MIO-modellen som ramverk 

har jag varit inriktad på två submodeller, den verbala beskrivningen av affärsidéer och 

den schematiska SWOT-modellen. 

 
Resultat: Examensarbetet föreslår en ny affärsidé som kan uttryckas som ”Vi som privat 

aktör erbjuder den bästa PERSONLIGA assistansen i enlighet med LSS till 

assistansberättigade över hela landet där självständighet och självbestämmande 

tillsammans med kompetens är grundstenarna för din assistans”.  Vidare redovisas en 
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sammanställd SWOT beskrivning som underlag för företagets analys och fortsatta 

diskussioner och planering.   

 

Förslag på fortsatt forskning: Ett flertal studier aktualiseras av denna studie. MIO-

modellen består av fyra steg, i denna studie undersöktes de två första stegen i modellen. 

Att undersöka vilka strategier och handlingsprogram som passar A-assistans skulle 

därmed vara intressant. Enskilda frågor som är intressanta är t.ex. marknads- och 

tjänsteutveckling, prisbildning, utbildning och kvalitetssäkring. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till att förklara hur ett företag som A-assistans 

skall gå till väga för att undersöka hur man arbetar i nuläget och hur detta skall 

summeras. Studien har också visat hur man skall arbeta för att utveckla företaget. 

 

Nyckelord: SWOT analys, MIO modellen, affärsidé, affärsutveckling, entreprenörskap
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Abstract 

 
Title: Discovering a company and its environment

 

Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Administration 

 

Author: Daniel Wahlberg 

 

Supervisor: Lars-Torsten Eriksson 

 

Date: 2011-June 

 

Aim: The aim of this study is to describe the company A-assistance Leimir AB and 

examine the strengths, weaknesses, opportunities and threats it needs to take into account 

in its planning for the future. 

 

Method: The study is based on a deductive approach and is a case study in which data 

collection occurred primarily through interviews with company CEO and surveys sent to 

company officials. Since I work in the company one could say participation observation 

is included, and an obvious use of internal documents. The theoretical foundation is 

based on the literature on marketing- and business development. With the MIO-model as 

a framework, I focused on two submodeller, the verbal description of the business idea 

and the schematic SWOT model. 

 

 

Result & Conclusions: The thesis proposes a new business idea that can be expressed as: 

"We as private company provides the best PERSONAL assistance in accordance with 

LSS to handicapped across the country, words as independence, self determination and  

skills are the foundation stones for your assistance. " Furthermore, a consolidated SWOT 
T

description is also shown and can provide a base for the company and its analysis and for 

further discussions and planning.
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Suggestions for future research: MIO-model consists of four steps, this study examined 

the first two steps in the model. To explore the strategies and policies and how to suit A-

assistans would therefore be interesting. Individual issues of interest includes marketing- 

and service development, pricing, education and quality assurance for the company. 

 

Contributions for the thesis: The study has helped to explain how a company as A-

assistans should do to examine how to work in the present situation and how this shold be 

summarized. The study has also demonstrated how to work with the development of the 

company. 

 

Keywords: SWOT analysis, MIO model, business idea, business development, 

entrepreneurship
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs anledningen till varför studien gjorts och vilka 

frågeställningar som ställts. Syfte och avgränsning redovisas också i detta kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 
1994 genomfördes assistansreformen som innebar ett nytt synsätt på funktionshindrades 

rättigheter.1 Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS 1993-387) togs 

i bruk och i  samband med detta införandes också lagen om assistansersättning (LASS 

1993-389).2 LSS var en revolution för funktionshindrade människor. Istället för att 

tvingas ha kommunal hemtjänst fick personerna kontanta medel, assistansersättning, som 

de kunde köpa sin egen personliga assistans för.3 Syftet med personlig assistans är att 

insatsen ska beviljas i en omfattning och med sådan kvalitet att goda levnadsvillkor 

uppnås och med det menas att en person som är berättigad till personlig assistans kan 

"leva som andra i motsvarande ålder". Insatsen skall knytas till den enskilde personen och 

finnas tillgänglig för denne i olika situationer och under olika tider på dygnet.4

 

För att bli beviljad personlig assistans måste man tillhöra personkretsen5 För att tillhöra 

personkretsen skall personen falla under någon av punkterna nedan: 

• Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller 

autismliknande tillstånd. 

• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

                                                 
1 http://www.jaggillarmittjobb.se/bilder/vilhelm_ekensten.pdf 2011-05-31 
2 http://www.forsakringskassan.se/nav/a6910b9f666ce7ab377c7d6c224d303d 2011-05-31 
3 http://www.independentliving.org/debatt200806.html 2011-05-31 
4 http://www.intressegruppen.info/?p=13&personlig_assistans 2011-06-01 
5 http://www.assistansersattning.com/ 2011-05-31 
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betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd och service.6 

Kommunen beslutar om personlig assistans om de grundläggande behoven 

(kommunikation, personlig hygien, på/avklädning och måltider) uppgår till högst 20 

timmar per vecka. Om behovet av personlig assistans är omfattande och överstiger 20 

timmar per vecka kan den enskilde ha rätt till assistansersättning enligt LASS. Beslut om 

assistansersättning fattas av försäkringskassan.7

När assistansreformen trädde i kraft drev Leif Jonsson en redovisningsbyrå som hette 

Hudiksvalls företagstjänst AB. Snart började de första assistansberättigade kunderna 

kontakta företaget och under åren som kom ökade tillströmningen av dessa kunder och 

det hela utmynnade i att Hudiksvalls företagstjänst såldes och A-assistans Leimir AB 

startades 2002 med inriktning mot personlig assistans, företaget blev en 

assistansanordnare. Att vara en assistansanordnare innebär att de assistansberättigade 

köper assistanstimmar  för ersättningen som dom blivit beviljad enligt LASS eller LSS av 

A-assistans. Företaget anställer och ser till att personliga assistenter utför dessa 

assistanstimmar. En assistansanordnare kan ur detta avseende liknas vid ett 

bemanningsföretag.8 Assistansersättningen som betalas till A-assistans skall täcka 

kostnader för de personliga assistenternas löne- och lönebikostnader, merkostnader för 

assistenter- och utbildningsomkostnader, arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader och 

administrationskostnader.9  

A-assistans har växt fort och antalet kunder uppgår idag (2011) till 95 stycken. För varje 

kund som A-assistans tecknar avtal med får företaget en till arbetsplats då arbetsplatsen 

för de personliga assistenterna i huvudsak kan sägas vara den assistansberättigades hem. 

A-assistans har idag kunder i allt från små byar långt ute på landet till centrala platser i 

Stockholm. Ungefär hälften av kunderna finns i Hälsingland med omnejd och resten är 

utspridda i landet, dock med grupperingar kring, Stockholm, Karlstad, Uppsala och 
                                                 
6 http://www.sweden.gov.se/sb/d/3206 2011-05-31 
7 http://www.assistansersattning.com/ 2011-05-31 
8 Intervju med Leif Jonsson  2011-02-10 
9http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/vagledningar/vagledning
_2003_06.pdf 2011-06-01 
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Umeå. För att kunna tillgodose sina kunders behov av personliga assistenter, har företaget 

med vikarier inräknat ungefär 500 personliga assistenter anställda. På företagets enda 

kontor som ligger i Hudiksvall, arbetar totalt 11 tjänstemän.10 Jag är anställd som 

ekonomichef i företaget och sitter även med i företagets ledningsgrupp. A-assistans 

tillhör en av de absolut största arbetsgivarna i Hudiksvalls Kommun och under 2010 

passerade företaget en omsättning på 100 miljoner kronor per år.11

1.2  Frågeställning 
Vilken är A-assistans affärsidé? 

Vilka styrkor och svagheter har A-assistans? 

Vilka hot och möjligheter finns på marknaden? 

 
1.3  Problemformulering 
A-assistans har gjort en snabb resa på en marknad som tidigare varit reglerad och detta 

har medfört att resurser och då primärt tid, inte har funnits för att stanna upp och 

reflektera över organisationen och hur marknaden förändras. Den snabba ökningen på 

marknaden tycker man sig nu se en avmattning på även fast den fortfarande kommer att 

växa, primärt för att fler assistansanvändare väljer privata alternativ istället för 

kommuner. A-assistans tror att marknaden håller på att närma sig en mognadsfas och 

man ser därmed ett behov av att genomlysa såväl företaget som hela marknaden för att 

stå väl rustade för ett tuffare klimat på marknaden.12

 

1.4  Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva företaget A-assistans Leimir AB och undersöka 

vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget behöver ta hänsyn till i sin 

framtidsplanering. 
 
  

                                                 
10 Intervju med Leif Jonsson  2011-02-10 
11 Ibid 
12 Ibid 
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1.5 Avgränsning 
Att arbeta med MIO-modellen som beskrivs i kapitel 2 från start till mål är en krävande 

process och att genomföra ett sådant stort arbete i en C-uppsats skulle knappast bli 

särskilt bra. Jag har istället valt att titta på ”halva” modellen, vilket innefattar en 

nulägesbeskrivning och en framtidsanalys som sedan utmynnar i en SWOT-analys. 

Företagets avsikter eller strategiska val och handlingsprogram lämnas alltså utanför 

uppsatsen. Jag är medveten om att det finns betydligt fler teorier och modeller än de jag 

har valt, men de som jag har valt har jag ansett som relevanta för studien. 

 

Framtidsanalysen består av flera delanalyser  som slutligen summeras i en SWOT-analys. 

Dessa delanalyser har jag informerat om och att dom skall ha dessa analyser i tankarna 

när dom gjorde sin SWOT-analys. Jag kunde inte kräva att deltagarna skall göra alla 

dessa analyser mer formellt, då det skulle vara alldeles för tidskrävande för företaget. 

 

Jag har valt att inte diskutera varje enskild styrka och svaghet i SWOT-analysen. Jag har 

istället valt att primärt fokusera på de styrkor och svagheter som utpekats av fler än en 

tjänsteman och endast vid fall där en styrka kan ställas mot en svaghet eller vice versa 

använt mig av en styrka/svaghet som en tjänsteman angett. 

 

1.6 Ämnesval 
På företaget där jag arbetar uttryckte man önskemål att jag skulle skriva något om 

företaget. Att skriva om företaget där jag arbetar och att få chansen att göra förändring 

kändes väldigt inspirerande och jag beslutade mig för att så får det bli. 

 

Redan före det var klart med A-assistans vad jag skulle skriva om ville jag att uppsatsen 

på något sätt skulle beröra personlig assistans, detta har dels till grund att jag som tidigare 

nämnt arbetar aktivt inom branschen som ekonomichef i A-assistans, men också för att 

det är en bransch lite i skymundan som få personer egentligen inte vet så mycket om. För 

många människor handlar personlig assistans om liv och död och av just den anledningen 

tycker jag det är viktigt att försöka ”dra mitt strå till stacken” och kasta lite ljus över 

branschen. 
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2. Vad är Mio-modellen? 
I detta kapitel redovisas kortfattat vad MIO-modellen är och hur man kan arbeta med 

den. 

 
MIO-modellen är utvecklad för att vara en slags beskrivningsmodell som ger stöd vid 

affärsutveckling och modellens kärna är själva ramverket. Utgångspunkten för modellen 

är att ge svar på tre centrala frågor som företagsledningar kan komma att ställa sig kring 

det egna företagets affärsidé.13

 
• Vem skall vi erbjuda något? (Marknad) 
• Vad skall vi erbjuda? (Interaktion) 
• Hur skall vi producera vårt erbjudande? (Organisation)14 

 
 

MIO-modellen beskriver företaget i tre perspektiv, Marknaden, Interaktionen och 

Organisationen. Dessa tre olika perspektiv är i sin tur indelade i olika nivåer 

nulägesbeskrivning, framtidsanalys, strategier och handlingsprogram. Varje nivå 

summeras med ett så kallat stresstest, i t.ex. nulägesbeskrivningens fall är detta en analys 

av företagets affärsidé. Modellen är flexibel på så vis att den kan användas precis som 

man vill, dvs horisontellt, vertikalt eller i delar.15 I denna studie använder jag MIO-

modellen som ett ramverk för min teori genomgång och jag har inriktat mig på två 

submodeller, den verbala beskrivningen av affärsidéer och den schematiska SWOT-

modellen. 
 

Figur 1: MIO-modellen – den grundläggande referensramen 

16

                                                 
13 Eriksson (2004) s.17 
14 Ibid 
15 Ibid s.21 
16 Ibid) s.18 
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3. Teori Nulägesbeskrivning 

Kapitel 3 tillför den teori som ligger till grund för nulägesbeskrivningen i enlighet med 

MIO-modellen. Kapitlet är uppdelat i tre delar, marknad, interaktion och organisation. 

Kapitlet beskriver hur man skall besvara frågorna: Hur ser vår marknad ut idag? Vilken 

kapacitet och kompetens erbjuder vi denna marknad? Vilka vägar använder vi för att nå 

kunderna med vårt kunnande.  

 
Nulägesbeskrivningens huvudavsikt är att åt dem som fattar beslut i företaget ge en 

gemensam bild av hur affärsläget fungerar och ser ut i nuläget. Det är ingen jätte stor 

genomgång som skall göras utan det viktiga är snarare att lyfta fram de väsentligaste 

sakerna i varje kategori i modellen, alltså vad kärnan är i företagets marknadssituation 

och vad är tyngdpunkten i den nuvarande organisationen och kundrelationerna?17 

Nulägesbeskrivningen skall med andra ord ge svar på följande tre frågor. 

 

• Hur ser vår marknad ut idag? 

• Vilken kapacitet och kompetens erbjuder vi denna marknad? 

• Vilka vägar använder vi för att nå kunderna med vårt kunnande? 18 

 

Själva stresstestet av nulägesbeskrivningen blir en analys av det egna företagets 

affärsidé.19

 

3.1 Marknad 
I marknadsdelen i nulägesbeskrivningen skall man söka svar på frågor som: Vilka är våra 

kunder? Vad vill de ha? Hur vill de ha det? Man skall också granska sina konkurrenter, 

dvs. alternativen till att inte välja just vårt företag. Hur arbetar de? Vad och vart erbjuder 

de tjänsten, osv? 20

 

                                                 
17  Eriksson (2004) s.17 
18 Ibid s. 25 
19 Ibid s. 29 
20 Ibid s. 26 
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3.1.1 Kunder 

Vid en genomgång av kunderna kan man göra en kundanalys vars syfte är att studera 

kundernas behov och efterfrågemönster.21 Kundanalysen är ett viktigt verktyg för att 

förstå hur kundmotivation och de otillfredsställda behoven fungerar. Kundanalysen är det 

första som skall göras i marknadsplaneringen.22

 

Kundmotivationen skall ge svar på frågor som: Vilka delar av produkten eller servicen 

värderar kunderna mest? Vad har kunderna för målsättning och vad är det de verkligen 

köper? Man skall alltså söka svaret på frågan vad det är som ligger bakom kundernas köp 

beslut och hur ser detta ut i de olika segmenten.23

 

Ett omättat behov kan beskrivas som att en kunds behov inte tillfredställs från en redan 

befintlig produkt/tjänst på marknaden. Att hitta de här behoven kan vara av mycket stor 

betydelse för företagen då det ger möjlighet att skaffa sig en större marknadsandel eller 

att företaget kommer in på en ny marknad. Det kan ju också vara så att man skapar en 

helt ny marknad. Samtidigt finns det också en riskaspekt i det hela om företaget redan är 

etablerat på en marknad och befintliga eller nya konkurrenter lyckas upptäcka ett omättat 

behov, effekten kan ju då bli det motsatta, dvs. företaget tappar marknadsandelar.24

 

Ett sätt att upptäcka dessa omättade behov kan vara genom att man använder sina kunder 

för att identifiera dem. Intervjuer enskilt med kunden eller i grupp kan då vara en väg att 

gå för att försöka lyckas med detta. Frågor som kan ställas är: Vilka problem ser du med 

produkten/tjänsten? Uppfyller den dina behov och vilka var dina förväntningar på 

produkten/tjänsten? Hur kan vi förbättra oss? 25

 

3.1.2 Konkurrenter 

För att granska sina konkurrenter kan man använda sig av en konkurrentanalys som är en 

studie av de alternativ som kunderna har på marknaden. Ett viktigt syfte med 
                                                 
21 Aaker (2005) s.36 
22 Ibid, s.44 ff 
23 Ibid 
24 Ibid  s.44-56 
25  http://teaching.ust.hk/~mark329/Papers/The%20voice%20of%20the%20customer.pdf 2011-04-17 
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konkurrentanalysen är att den kan öka företagsledningens medvetenhet om de 

konkurrenskraftiga hot och möjligheter som finns. 26 I en konkurrentanalys skall man 

dels analysera hela branschstrukturen, men även vad de individuella konkurrenterna gör 

på marknaden. De delar som kan vara aktuella att analysera hos sina konkurrenter är hur 

stora är konkurrenterna, vilka markandsandelar har de och hur fort växer de. Hur ser 

lönsamheten ut och vilka affärs strategier använder de sig av? För att sammanställa vilka 

styrkor och svagheter som man kan hitta hos konkurrenterna kan man försöka identifiera 

hur de lyckats i sina bra och dåliga affärer historiskt. Ett annat sätt att göra detta är att 

man undersöker hur kundernas efterfrågan ser ut och ställer detta i relation till vad 

konkurrenterna erbjuder. 27 För att genomföra en fullständig konkurrentanalys så kan 

man dela upp analysen i sex steg. Nedan redogörs för de fem första stegen, det sjätte 

behand 

 

1. Identifiera företagets konkurrenter, alltså vilka definieras som företagets 

konkurrenter? Är det marknadsledaren som anses vara företagets konkurrent eller 

är det kanske någon lokal aktör som iklär sig rollen? 

 

2. Bestäm konkurrenternas mål och syften, vad söker konkurrenterna på marknaden 

och vad är det som ligger bakom deras agerande? Planerar de att vända sig till nya 

segment och vilka följer kan detta få? 

 

3. Identifiera konkurrenternas strategier, för att kunna ta sig in på nya marknader så 

bör man veta vilka strategier som företagets konkurrenter har och man kan med 

denna information ta interna beslut hur man skall agera emot konkurrenternas 

strategier. 

 

4. Uppskatta konkurrenternas styrkor och svagheter. Detta kan göras genom data 

insamling, rykten, sekundärdata osv. Vet man konkurrenternas styrkor och 

                                                 
26 http://www.csom.umn.edu/Assets/71542.pdf 2011-04-17 
27 Aaker (2005) s.76 
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svagheter, så kan man bedöma om de kan klara sina strategier utifrån befintliga 

resurser. 

5. Uppskatta konkurrenternas reaktionsmönster, känner man till konkurrenternas 

styrkor, svagheter, strategier och mål så kan man delvis förutse deras 

reaktionsmönster vid förändringar. Detta ger alltså fördelen av att veta hur man 

bäst kan attackera sina konkurrenter eller hur man bäst gör för att försvara sin 

nuvarande position på marknaden. 

 

6. Välj vilka konkurrenter man skall attackera och undvika.28 

 

3.2 Interaktion 
Marknadssamspelet är ledordet dvs. vilka är företagets relationer till marknaden. För att 

beskriva detta, kan man använda sig av de grundläggande P:na.29 Under denna kategori 

redogörs således vad företaget skall erbjuda marknaden. 

 

Marketing mix teorin behandlar de grundläggande P.na och den beskriver hur man med 

sina tillgängliga konkurrensmedel som består av produkt/tjänst, pris, plats, påverkan skall 

på bästa sätt blanda dessa konkurrensmedelsinsatser mot en bestämd marknad/målgrupp 

för att på så sätt få ett optimalt utbyte av gjorda markandsföringsinsatser.30 När företagen 

erbjuder tjänster kan man lägga till så många som tre p:n till, den fysiska omgivningen 

och processen inom vilken produkten säljs, skapas och används. Det sjunde P:et står för 

personal.31 I MIO-modellens grundutförande rekommenderar man, produkt pris, plats, 

påverkan och personal. 32

 

                                                 
28 Kotler & Armstrong (2001) s.682 ff 
29 Eriksson (2004)  s.27 
30 http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=0263-
4503&volume=13&issue=9&articleid=854309&show=html 2011-04-18 
31 Axelsson, & Angdal  (2005) s.161 
32 Eriksson (2004)  s.27 
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3.2.1 Produkt 

”Något som utbjuds på en marknad för köp, användning eller konsumtion, vilket kan 

tillgodose en önskan eller ett behov.” 33 En produkt kan enligt denna definition vara en 

fysisk produkt, t.ex. en bil men det kan också vara en tjänst. Företagen kan stå inför tre 

olika produktvalsproblem beroende på var i produktlivscykeln en produkt befinner sig. 

 
• Val och utveckling av nya produkter 
 
• Prioritering mellan existerande produkter 

 
• Avveckling av föråldrade produkter 34 

 
 

Utformning, sortiment, reservdelar och garantier är några av de verktyg som företagen 

kan arbeta med under denna kategori. 35

 

3.2.2 Pris 

Priset är en av de kraftfullaste signalerna om en produkt/tjänsts egenskaper. Priset kan 

normalt med relativt kort varsel ändras om företaget så önskar . Vanligtvis verkar ett 

billigare men i övrigt identiskt erbjudande mer attraktivt för kunden, dock kan det vara så 

att kunderna efterfrågar andra saker såsom upplevda värden. Rolexklockan är ett exempel 

på när kunderna snarare efterfrågar ett upplevt värde än tittar på priset.36 

Prissättningsprinciper, rabatter och utformning av betalningsvillkor kan vara verktyg att 

arbeta med. 37

 

3.2.3 Plats 

Var skall jag erbjuda min produkt/tjänst? Hur skall distribution och tillgänglighet se ut? 
38 Tillgängligheten kan delas upp i kvantitet och kvalitet, där kvantiteten avser det antal 

ställen där varan eller tjänsten finns tillgänglig och kvaliteten kan sägas beskriva hur 

produktpaketet ser ut. Begreppet distribution innebär att man t.ex. skall undersöka hela 
                                                 
33 Kotler & Armstrong (2001) s.67 
34 Axelsson, & Angdal ( 2005) s.163 f 
35 Ibid s.217 
36 Ibid s.175 f 
37 Ibid s.217 
38 Kotler & Armstrong (2001) s.68 
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distributionskedjan, det kan man göra genom att t.ex. studera antalet mellanhänder fram 

till slutkund. 39

 

3.2.4 Påverkan  

Aktiviteter som används av företaget för att kommunicera med omgivningen i allmänhet 

och med marknaden i synnerhet. Detta kan göras genom t.ex. reklam och PR men fokus 

ligger på kommunikationen. Kommunikation handlar om vilken effekt som sändaren vill 

uppnå hos mottagaren. Val av kanal för budskapet är viktigt beroende på vad företaget 

skall kommunicera, då en kanal kan ha svårare att uppnå den önskade effekten än en 

annan kanal. Vanliga kanaler för kommunikation brukar vara Tv-reklam, 

tidningsannonser, direktreklam, Internet mm. 40

 

3.2.5 Personal 

I ett företag är kunnig och serviceinriktad personal ofta företagets viktigaste tillgång. Här 

menas alla personer som på något sätt indirekt eller direkt involveras i konsumtionen av 

tjänsten, alltså allt från kassamedarbetaren till chefen. 41

 

3.3 Organisation 
En organisation kan definieras som ” Ett verktyg som används av människor för att 

koordinera handlingar och därigenom uppnå önskade mål.” En organisations syfte kan 

sägas vara att genom att sammanföra människor kan man åstadkomma mer än var för sig 

dvs. skapa mervärde. 42

 

I MIO-modellen skall företaget ta ställning i tre huvudområden under avsnittet 

organisation, kompetens, kapacitet och kapital. Med dess tre huvudområden skall 

företaget söka svar på frågor som: Hur samordnar vi resurser för att tillfredställa 

marknaden? Hur kapabel är vår organisation och vilken kapacitet har vi?43

                                                 
39 Axelsson, & Angdal (2005) s.179 
40 Axelsson & Angdal ( 2005) s.192 ff 
41 Magnusson & Forssblad (2003) 
42 Jones (2004) s.2 
43 Eriksson (2004) s.29 f 
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3.3.1 Kompetens 

Vilken kompetens finns i företaget och är det rätt kompetens? Kompetensen kan sägas 

bestämma kvaliteten på tjänsten/produkten.44

 

3.3.2 Kapacitet 

Är vad företaget klarar av att förse sina kunder med för att tillfredställa deras behov. 

Vilken volym kan man tillverka eller hur många kunder kan vi hantera?45

 

3.3.3 Kapital 

Har vi kapital för att genomföra förändringar, hur förändras kapitalet om vi ändrar vår 

kapacitet? 46

 

3.4 Affärsidé 
För att summera nuläget kan man beskriva företagets affärsidé och man kan också ange 

centrala företagsuppgifter i ett styrkort, dvs. någon form av ID-kort som beskriver 

nuläget. En affärsidé skall hantera samtliga strukturfaktorer som behandlas i 

nulägesbeskrivningen, dvs. marknaden, organisationen och interaktionen mellan dessa. 

Tillsammans summerar då dessa faktorer företagets affärsidé och den innehåller de 

affärsprocesser som ska resultera i lönsamhet. En optimal affärsidé skall helst behandla 

hela MIO kedjan, dock brukar det vara svårt att skapa en sådan med slagkraft med så 

breda perspektiv. Det är vanligt i praktiken att en affärsidé har en operationell del och en 

”slagordsdel”. Den operationella delen kan tex. finnas  i affärsplanen där man mer i detalj 

visar hur företaget skall tjäna pengar. ”Slagordsdelen” kan man säga lägger tonvikt på 

företagets fokus tex: ”Inte för de rika, men för de smarta - IKEA” eller ”SAS SKA BLI 

The Businessman`s Airline”47

 

                                                 
44 Eriksson (2004)  s.29 f 
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Ibid  
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4. Teori Framtidsanalys 
Den teoretiska grunden för framtidsanalysen presenteras i detta kapitel. I kapitlet får 

man lära sig hur man skall arbeta för att ta fram handlingsalternativ för hur ett företag 

skall vara lönsamt på långsikt. Informationen presenteras uppdelat i tre under rubriker, 

marknad, interaktionen och organisationen. 

 

Framtidsanalysens uppgift är att undersöka olika delar av verksamheten mycket noggrant 

samt att studera företagets utveckling. Aktuella trender på marknaden skall också 

analyseras för att försöka utveckla verksamhetens affärsidé. Slutmålet med 

framtidsanalysen är att, för de långsiktiga insatser som är tänkta att generera lönsamhet 

till företaget, skapa tänkbara handlingsalternativ. 48

 

4.1 Marknad 
Under marknadsavsnittet i modellen skall man göra en omvärldsanalys. Man kan här 

studera frågor som vilka möjligheter finns det för tillväxt på marknaden? Vilka 

kundsegment är det som kommer att växa? Vilka förändringar kommer att ske i 

omvärlden de närmaste åren? För att studera omvärlden, kan man granska de så kallade 

PEST-faktorerna.49 Om man summerar omvärldsanalysen, skall den visa vilka hot och 

möjligheter som finns för företaget.50

 
4.1.1 PEST-analys 

PEST-analys är en analysmodell vars syfte är att identifiera de makrofaktorer som 

påverkar ett företag. Men kan alltså använda analysmetoden för att se vilken 

marknadsmässig position och potential man har, verksamhetens riktning, samt för att 

förstå marknadstillväxt eller marknadsnedgång. Vid studier av de externa faktorerna i en 

SWOT-analys,  är PEST- analysen ett lämpligt verktyg att arbeta med.  PEST är en 

förkortning för politiska-, ekonomiska-, sociala- och tekniska faktorer.51 Det finns också 

                                                 
48 Eriksson (2004)  s.32-33 
49 Ibid s.33-34 
50 Ibid s.55 
51 http://www.12manage.com/methods_PEST_analysis_sv.html 2011-03-15 
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några varianter på förlängningar på analysen. PESTLE är ett exempel där de två 

sistnämnde bokstäverna står för juridiska (Legal) och Miljö (enviroment).52

  

• Politiska faktorer inkluderar skatt/miljö/handelsregler, politisk stabilitet, 

arbetsmarknadspolitik, konsument- och konkurrentskydd, det byråkratiska 

systemets funktion och effektivitet 

 

• Ekonomiska faktorer inkluderar tillväxt, inflationstakt, konjunkturcykeln, 

räntesituationen och valuta. 

 

• Sociala faktorer inkluderar demografi (kön, ålder mm), inkomstfördelning, 

utbildning, säkerhet, sociala trender, inkomstfördelning och fritid. 

 

• Tekniska faktorer inkluderar infrastruktur, innovativitet, Internet, 

forskningssituationen och den teknologiska utvecklingen allmänt.53 

 

4.2 Interaktion 
I interaktionen skall man undersöka om det finns alternativa sätt att skapa en 

konkurrenskraftig relation.54 Alla företag som levererar eller tillhandahåller tjänster och 

oavsett på vilken marknad de verkar, kommer de alltid i kontakt med sina kunder. Den 

som använder tjänsten kommer alltid på något sätt att samverka med tjänsteproducenten, 

det uppkommer en relation. Om relationen inte fungerar på ett för kunden belåtet sätt, 

upphör bytet tjänst mot kundens pengar.55  

 

Tjänstemarknadsföringen är något som är typiskt relationsstyrd men man bör vara 

uppmärksam på att det kan finnas situationer där konsumenten inte vill gå in i någon 

                                                 
52 http://www.konkurrentanalys.eu/2010/08/pest-pestle-analys-av-omvarlden.html 2011-04-12 
53 http://sv.wikipedia.org/wiki/PEST-analys 2011-04-12 
54 Eriksson (2004) s.46 
55 Grönroos (1996) s.11 f 
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relation med företaget. Som företag bör man därmed beakta detta i sin marknadsföring 

och fokusera på att underlätta transaktionen kund/företag. 56

 

Målet med relationsmarknadsföringen är kundlojalitet, för kan företaget behålla sina 

kunder i högre grad så ökar man sina intäkter och kostnaderna minskas. 57 Forskning 

visar också att nöjda och tillfredställda kunder är beredda att lägga en större andel av sina 

tillgångar på företagets erbjudanden.58

 

Att det lönar sig att arbeta med goda kundrelationer för att behålla befintliga kunder visar 

studier. Huvudskälet till att företagen mister en kund ”bristande intresse från 

leverantören”. 59 Det finns flera anledningar till att arbeta med god kundvård då det visats 

följande: 

 

• Minskad priskänslighet vid priskrig 

• Kunden köper andra produkter/tjänster av oss 

• Kunden talar om det för andra 

• Säljkostnaderna kan sänkas eftersom nya kunder inte behöver attraheras hela tiden  

• ”Vinna-vinna” cirkel skapas, med nöjda kunder blir även personalen mer 

entusiastisk.60 

 
Ett sätt att hitta alternativ till att skapa en konkurrenskraftig relation till sin kund är att 

man gör en relationsanalys. En relationsanalys beskriver således interaktionen med 

kunden.  För att angripa detta, kan man vidareutveckla de 5 P:na. Produkter/tjänster blir 

erbjudanden, reklam blir budskap, pris blir betalningsvilja, påverkan blir tillgänglighet 

och personal blir sociala kontaktpunkter.61

 

                                                 
56 Grönroos  (1996 s.11 f 
57 www.relations-marknadsföring.se 2011-04-23. 
58 http://www.owen.edu/vanderbilt/data/research/1668full.pdf 2011-05-30 
59 Magnusson & Forssblad ( 2003) s.151 f 
60 Ibid 
61 Eriksson (2004) s.46 ff 
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4.2.1 Erbjudanden 

Vilka erbjudanden intresserar marknaden, alltså vad vill dom ha? Med en produkt eller 

tjänst kan också följa merförsäljning. Erbjuder företaget datorer, kanske kunden vill att 

man skall kunna reparera dem.62

 

4.2.2 Budskap 

Vilka budskap kan man använda sig av för att fånga en kunds uppmärksamhet och 

värderingar. Här gäller det att hitta ett budskap som attraherar så många som möjligt.63

 

4.2.3 Betalningsvilja  

Hur ser den långsiktiga betalningsviljan ut för kunderna och vilket mervärde är det vi 

skapar jämfört med konkurrerande alternativ. Priskänsligheten är också en aspekt som 

man undersöker och då i allmänhet i företagets erbjudanden.64

 

4.2.4 Tillgänglighet 

Vilka alternativa vägar finns för att göra våra erbjudanden tillgängliga och hur kan man 

implementera detta genom hela kedjan.65

 

4.2.5 Sociala kontaktpunkter 

Hur ser dessa ut mellan företaget och kunden och hur skapar vi fler av dem? Vilken är 

kvaliteten på kontakten och hur kan den förbättras. 66

 

4.3 Organisationen 
Under rubriken organisation i modellen skall man undersöka företaget internt, man skall 

alltså göra en intern analys.67 Intern analysen skall ge svar på frågor som; vilka är 

företagets starka och svaga sidor?68 Frågor som man kan beröra i den interna analysen är, 

                                                 
62 Eriksson (2004) s.47 ff 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 
66 Ibid s.46 ff 
67 Ibid s.33 
68 Ibid s.55 
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hur mycket produktiv tid har vi? Finns det väntetider, ”spilltider”? Hur ser företagets 

kapacitetsanpassning ut? Vilket kompetensbehov har företaget och hur skall den 

utvecklas? Ett verktyg som man kan använda sig av för att granska företaget internt är 

värdekedjan.69

 

4.3.1 Värdekedjan 

Värdekedjan är en typ av flödesmodell, med värdekedjan kan man göra en beskrivning av 

företagets fysiska flöde samt de aktiviteter som utförs i företaget för att skapa värde. 

Aktiviteterna kan delas upp i primära och stödjande aktiviteter.70 De primära 

aktiviteterna kan beskrivas som sådana aktiviteter som hanterar det fysiska skapandet av 

tex en produkt och försäljningen av denna. De primära aktiviteterna beskriver också 

själva överföringen till köparen och eftermarknaden. De stödjande aktiviteterna är sådana 

aktiviteter som måste utföras för att de primära aktiviteterna skall kunna genomföras. 

Tanken med att dela upp processen i olika steg är att man skall kunna se i vilka delar som 

man är konkurrenskraftig eller sårbar. 71

 

4.4 SWOT-analys 
SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) analysen är ett verktyg som kan hjälpa 

organisationen att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan vara av 

betydelse för företaget. Den är också ett bra informations- och diskussionsunderlag för 

nyckelpersoner i företaget då den kartlägger problem och ger ett underlag för både 

strategi- och visionsarbetet.72

Som bilden visar nedan så kan SWOT-analysen delas in i två delar, intern analys och 

extern analys.73
 Styrkor och svagheter är de interna faktorer som skapar eller förstör 

värde. Motsvarande gäller möjligheter och hot fast de avser då de yttre faktorerna. När 

man undersöker de yttre faktorerna så kan en PEST-analys användas för att ta fram 

informationen. 74

                                                 
69 Eriksson (2004) s.52 ff 
70 http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/vardekedja.aspx 2011-04-23 
71 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/ordbok/ord/vaerdekedja/ 2011-04-23 
72 http://www.cuaed.unam.mx/puel_cursos/cursos/d_gcfe_m_dos/modulo/modulo_2/m2-10.pdf 2011-04-18 
73 http://www.swot-analys.se/ 2011-04-23 
74 http://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT 2011-04-23 
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Figur 2: SWOT-analys, ramverket 

 75     
Några exempel på olika faktorer som kan finnas i en SWOT-analys. 

 

• Styrkor: Patent, starkt varumärke eller anseende, nya innovativa  

tjänster/produkter, kostnadsfördelar. 

 

• Svagheter: Dålig på marknadsföringskunskap, odifferentierade tjänster/produkter, 

företagets läge, konkurrenter har bättre/överlägsen tillgång till 

distributionskanalerna, dålig kvalitet på tjänster/produkter, dålig vinstmarginal. 

 

• Hot: En ny konkurrent på din egen marknad, priskrig, konkurrent har en ny 

innovativ tjänst/produkt, nya regleringar, handelshinder, beskattning på min 

tjänst/produkt, politik. 

 

• Möjligheter: Nya marknader, fusioner, samarbeten/allianser, nya 

marknadssegment, öppnade av regleringar, borttagande av handelsbarriärer, en 

svag marknadsledare.76
  

 

När företaget har sammanställt alla faktorer som påverkar företaget, skall dessa 

analyseras för att på så sätt finna lämpliga metoder att hantera dem.77 När man analyserar 

sin SWOT-analys kan man jämföra O vs T, S vs W, W vs O, S vs O och S vs T, detta för 

att försöka hitta samband mellan olika företeelser som man sedan kan finna en lösning 

på.78 Resultat av en SWOT analys är alltså vilka handlingsalternativ som finns för att 

                                                 
75 http://www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html 2011-04-23 
76 http://www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html 2011-04-23 
77 http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628 2011-04-23 
78 http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=0263-
4503&volume=22&issue=1&articleid=854664&show=html 2011-04-18 
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förstärka sina styrkor, minska sina svagheter, ta till vara på sina möjligheter och anpassa 

sig till de hot som finns för företaget.79

 

                                                 
79 http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628 2011-04-23 
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5. Metod 
Här beskrivs vilka metoder som har använts i studien för att samla in information och det 

redogörs också för de problem och risker som jag upptäckt i mina metoder för 

information insamling.   

 

5.1 Litteratur 
Det första som jag gjorde när jag skulle börja med uppsatsen vara att läsa metod böcker 

om hur man skall skriva uppsats. Dessa böcker lånade jag dels på biblioteket i Hudiksvall 

men någon bok fick också köpas in från adlibris då Hudiksvalls bibliotek inte hade alla 

de böcker som jag sökte. Allt eftersom jag läste metodböckerna kunde uppsatsen ta sin 

form med utgångspunkt från dessa fem punkter: 

 

• Bestäm vad undersökningen handlar om. 

• Planera undersökningens resurser och tidsanvändning. 

• Beskriv vilka kunskaper undersökningen utgår ifrån. 

• Genomför informations- och datainsamling. 

• Gör en analys och tolkning för att komma fram till ett resultat.80 

 

Litteratur till teoriavsnitten har primärt lånats på Hudiksvalls bibliotek. För att finna 

relevant litteratur, använde jag mig av bibliotekets databas Helge. De sökord som jag har 

använt mig av är: MIO-modellen, kundanalys, marknadsföring, Kotler, konkurrentanalys, 

SWOT-analys, PEST-analys. Utifrån de träffar som jag fick i databasen, har jag granskat 

litteraturen för att undersöka om den kunde anses relevant för min studie. 

Tidigare skrivna uppsatser av andra studenter har också varit en källa till att snabbt finna 

passande litteratur till studien. Dessa uppsatser har jag funnit via www.uppsatser.se. För 

att hitta relevanta uppsatser användes sökord som; SWOT, kundanalys och dylikt. När 

relevanta uppsatser hade tagits fram, granskade jag källförteckningarna för att finna 

passande litteratur. 

 

                                                 
80 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008) s. 10 
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För att finna lämpligt material på Internet, har jag primärt använt mig av sökmotorer. De 

sökmotorer jag använt mig av är, www.google.se, www.scholar.google.se, 

www.altavista.se, och www.eniro.se. Sökord som jag använt mig av är: MIO-modellen, 

kundanalys, PEST-analys, Konkurrentanalys, SWOT-analys, produkt, pris, plats, 

påverkan, personal, 7P, metod, observation. 12manage.com var en Internet sida som jag 

fann en hel del information på och som jag blev medlem i för att kunna tillgodogöra mig 

informationen. För att finna vetenskapliga artiklar så använde jag mig av Högskolan i 

Gävles Proxy inloggning så att jag kunde ta del av olika databaser. Samma typ av sökord 

som ovan användes. De databaser som jag primärt fokuserade på när jag sökte 

information var Emerald och Jstor. 

 

5.2 Observationsteknik 
När man studerar något fenomen i sin naturliga miljö, så är det inom 

samhällsvetenskapen vanligt att man använder sig av någon typ av observation. Det finns 

en rad olika tekniker för observation, deltagande, icke-deltagande, direkta och indirekt 

mfl. Den observationsteknik som jag har använt mig av i denna studie är deltagande 

observation.  Med deltagande observation menas att observatören, dvs. jag ingår som 

deltagare i det som skall studeras. Man kan också beskriva min observationsmetod som 

direkt observation då deltagarna känner till att de blir observerade.81

 

5.3 Intervjuer 
I intervjuerna i studien har jag använt mig av en kvalitativ intervjumetod. 

 

Det finns olika typer av intervjuer, strukturerade intervjuer, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju, har forskaren en mycket stark 

kontroll över frågornas och svarens utformning. Forskaren har en i förväg uppgjord lista 

med frågor och respondenten erbjuds en begränsad uppsättning svarsalternativ. Då 

forskaren har en väldigt stark kontroll över frågornas ordningsföljd och uppsättning av 

                                                 
81 Andersen (1998) s.153 ff  
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svar som ges, kan den strukturerade intervjun ge fördelen av ”standardisering”. 

Strukturerade intervjuer används ofta när behovet av data är mycket stort.82

 

Semistrukturerade intervjuer utgår även dom ifrån en färdig lista med ämnen och frågor 

som skall besvaras. Dock är intervjuaren mer inställd på flexibilitet vad gäller ämnets 

ordningsföljd.  Intervjuaren låter också den intervjuade utveckla sina idéer och denne kan 

tala mer utförligt om de ämnen som tas upp. Sammanfattningsvis kan man säga att i en 

semistrukturerad intervju är alltså svaren öppna och man låter den intervjuade utveckla 

sina svar.83

 

I en ostrukturerad intervju går man ytterliggare ett steg längre vad gäller att betona den 

intervjuades tankar. Forskaren skall hålla sig utanför så mycket det bara går. Man skall 

låta den intervjuade utveckla idéer och fullfölja sina tankegångar.84

 

I denna studie har det genomförts flertalet intervjuer med A-assistans VD (bilaga 1). Att 

det har blivit flera intervjuer beror dels på att jag under studiens gång har upptäckt nya 

intressanta frågor som behöver besvaras eller kompletteras men också för att med färre 

frågor per tillfälle, har forskaren haft för avsikt att den intervjuade skall ges utrymme att 

utveckla sina svar. De intervjuer som har genomförts faller under kategorin 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Vid själva genomförandet av en intervju skall det finnas möjlighet att presentera sig och 

hälsa. Syfte och bakgrund till intervjun bör man presentera samt så skall forskaren ta reda 

på om tillåtelse för t.ex. bandinspelning finns. Det är viktigt att få den intervjuade att 

känna sig avslappnad, känna tillit och att en god relation skall eftersträvas. Vid själva 

påbörjandet av intervjun så kan det vara klokt att börja med en ”lätt” fråga för att få den 

intervjuade avslappnad. Under intervjun så skall forskaren noga övervaka 

intervjuförloppet och försöka uppmärksamma saker såsom finns det motsägelser eller 

inkonsekvenser i det respondenten säger, innehåller svaret skryt eller är svaret avsett att 

                                                 
82 Denscombe (2009) s.234-235 
83 Ibid 
84 Ibid 
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behaga intervjuaren. Innan intervjun avslutas skall forskaren säkerställa att respondenten 

har fått möjlighet att påpeka saker som ännu inte tagits upp, men som denne anser bör tas 

upp.85

 

Själva övervakandet av intervjun är det som primärt har fokuserats på under intervjuerna. 

Att skapa en relation med tillit har inte upplevts som något problem då forskaren känner 

den intervjuade sedan lång tid tillbaka genom att forskaren är anställd av företaget. Den 

intervjuade och forskaren har haft en löpande kontakt under hela studien och dialogen har 

hela tiden upplevts som öppen. 

 

Upptagning av informationen från intervjuer kan ske genom att forskaren förlitar sig på 

sitt minne under diskussionen men detta är dock inte något pålitligt forskningsinstrument 

då risken för förvrängningar och ofullständighet är stor. Forskaren kan istället använda 

sig av fältanteckningar eller bandinspelningar.86 Fältanteckningar har gjorts under 

intervjuerna i denna studie och i frågor där svaren har varit stora och svävande, har den 

intervjuade blivit ombedd att sända forskaren ett skriftligt svar, detta för att minimera 

risken för feltolkningar. 

 

5.4 SWOT enkäten 
Teoretisk information har först inhämtats för att studera vad en SWOT-analys är, samma 

källor som i kapitel 4.4 har använts till detta. Den teoretiska informationen 

sammanfattades i ett kortare informationsblad (bilaga 3) tillsammans med 

exemplifieringar om hur en SWOT-analys kan se ut. Detta informationsblad delades ut 

till alla tio tjänstemän på A-assistans samtidigt som jag höll en information i samband 

med företagets veckomöte om vad en SWOT-analys är och hur de skulle gå tillväga för 

att genomföra den. Tjänstemännen fick 10 dagar på sig att slutföra och lämna in 

uppgiften till mig. Deltagarna fick lov att vara anonyma om de ville, när deras analyser 

lämnades in. Detta för att deltagarna skulle känna att de ”vågade” skriva allt som de 

tyckte och tänkte.  I samband med informationsmötet delade jag även ut en enkät på en 

                                                 
85 Denscombe (2009) s.256 ff 
86 Ibid 
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SWOT-analys, denna enkät hade jag laddat ned från Internet. För att hitta enkäten sökte 

jag på google efter ”SWOT analys mall”(bilaga 2)87. Mallen gjorde jag om något genom 

att ta bort onödig text samt en logotyp. I en enkätundersökning så fyller svarspersonerna 

själva i sitt frågeformulär skriftligt och återreturnerar det till forskaren. En enkät kan 

distribueras på många olika sätt beroende på urvalsförfarande, forskarens resurser och det 

geografiska avståndet mellan forskare och urvalspersoner.88 I detta fall delar jag 

arbetsplats med urvalspersonerna och enkäten delades ut personligen. Den ifyllda enkäten 

återreturnerades antingen direkt till mig personligen eller i mitt postfack på A-assistans. 

När en enkät genomförs måste forskaren bestämma hur den undersökta  populationen 

skall avgränsas.89  I denna enkätundersökning avgränsade jag mig till alla tjänstemännen 

(10st) på A-assistans kontor, jag själv är alltså inte inkluderad i undersökningen. Att jag 

valde alla tjänstemännen på A-assistans kontor beror på att jag ansåg att dom alla var väl 

insatta i hur A-assistans och branschen personlig assistans fungerar. I princip alla i 

urvalsgruppen har dessutom höga positioner i A-assistans. De personliga assistenterna 

som grupp i A-assistans, ansåg jag inte vara tillräckligt insatta i branschen och företaget 

för att delta i undersökningen. När en enkätundersökning genomförs är det oftast 

nödvändigt att testa enkäten och svarsalternativen för att nå en acceptabel kvalitet.90 Den 

enkät jag använde mig var en redan befintlig enkät som har funnits länge och är 

välbeprövad, något test av enkäten ansågs därmed ej nödvändigt. Ett mål när man 

genomför en undersökning är att uppnå en hög svarsfrekvens.91 I denna enkät lämnade 

alla urvalspersonerna in sin enkät, när alla svar hade inlämnats så sammanställdes de i en 

lista och notering gjordes om det var flera personer som hade svarat lika. Vissa 

justeringar fick göras i det inlämnade materialet där det var uppenbart att någon text hade 

hamnat under fel kategori, t.ex. en svaghet hade noterats som en styrka. 

 

                                                 
87 http://www.mindsearch.se/_uploads/SWOT-analys%20mall.pdf 2011-04-01 
88 Esaiasson mfl. (2007) s 262 
89 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008)  s.34 
90 Ibid s. 35 
91 Esaiasson mfl. (2007). s.267 
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5.5 Metodkritik 
Det finns några tänkbara problemområden när det gäller min observationsteknik. Ett 

tänkbart problem kan vara att de observerade blir påverkade av observatören. Då jag 

känner alla inblandade, finns det en risk att de inblandade har blivit påverkade av mig, 

kanske har man gett svar som man tror är önskvärda för arbetet och för att behaga mig. 

Vid intervjuerna med företagets VD ser jag inte detta som något sannolikt problem eller 

åtminstone inte som ett problem som påverkar resultatet, då mycket av informationen är 

”hårda” fakta som kan verifieras av flera. 

 

Ett annat problemområde vid observationer är den begränsning som ligger i det 

perspektiv som forskaren utgår ifrån, det kan alltså vara så att jag har iakttagit och 

registrerat vissa saker men inte andra. Detta fenomen kallas selektiv perception. Är det så 

att detta fenomen har uppkommit i studien så ger det ett begränsat resultat av det som 

studerats. Bara av att jag känner till detta fenomen, menar jag att risken begränsas 

betydligt. Jag har försökt att tänka utifrån olika roller vid studien för att försöka undvika 

detta problem.  Just risken för den selektiva perceptionen är troligen denna studies största 

svaghet.92

 

Litteratur som har använts i studien används på många högskolor i landet som 

kursmaterial och flera av böckerna har tidigare använts i andra studier. Det som man 

möjligen kan se som en svaghet vad gäller litteraturen är att jag inte har haft tillgång till 

en större bredd av litteratur, då Hudiksvalls bibliotek inte har några större mängder 

litteratur som passade till denna studie, detta medförde att jag fick köpa viss litteratur. 

 

Vad gäller den information som kommer ifrån Internetsidor så har jag försökt att 

minimera risken för felaktigheter genom att få information verifierad från fler 

webbplatser. Det har också varit fall där jag sedan tidigare haft kunskap om vad som 

gällde men för säkra informationen så har webbsidor eller litteratur sökts för att bekräfta 

informationen. 

 
                                                 
92 Andersen, (1998) s.157 
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Det gjordes endast intervjuer med en person på företaget vilket leder till att informationen 

som kommit fram då endast speglar denne persons åsikt. Dock kan mycket av 

informationen verifieras både genom företagets hemsida men också i deras 

marknadsföringsmaterial. Forskaren själv arbetar också på företaget och har därmed 

direkt kunna avgöra om svaret på frågorna skiljer sig från dennes bild. 

 

SWOT enkäten riktades till alla tio tjänstemän på företaget, dock fanns det en viss risk att 

man misstolkade enkäten och vad en SWOT-analys innebär, detta då inte alla personer 

var bekant med vad en SWOT-analys var sedan tidigare. Forskaren har försökt att 

minimera risken med detta genom utbildningen som hölls kring vad en SWOT-analys är 

tillsammans med informationsbladet som delades ut. Det finns också en viss risk att 

respondenterna inte vågade skriva allt som de verkligen tyckte och tänkte i SWOT-

analysen, då de vet att informationen kommer att publiceras samt för att de känner 

forskaren sedan tidigare. För att minimera detta tilläts respondenterna att vara anonyma i 

sina svar samt behandlades alla svar anonymt i uppsatsen. Ingen valde att lämna in 

anonyma svar. Alla personer genomförde SWOT-analysen.  

 34



6. Empiri 
I detta kapitel presenteras det insamlade materialet från intervjuerna med A-assistans 

VD. Informationen presenteras i samma följd som MIO-modellen föreslår, dvs. marknad, 

interaktion och organisation. 

 

6.1 Marknaden 
6.1.1 Kunder 

I A-assistans är det främst de fem Assistanskonsulterna (jmf personalchef) som träffar 

och sköter den största delen av kontakten med de 95 (31/1-2011) kunderna. A-assistans 

kunder är personer som blivit beviljade personlig assistans enligt LSS. Både kommunen 

och försäkringskassan kan bevilja personlig assistans, rent praktiskt har det ingen större 

betydelse för A-assistans vem kunderna har fått sitt beslut om personlig assistans ifrån. 

Skillnaden för företaget är vilken som betalar ut pengarna, är det ett beslut om personlig 

assistans från kommunen är det kundens ”hemkommun” som betalar annars är det 

försäkringskassan. På företaget har man sedan länge en uttalad policy om att kunden 

endast skall behöva kontakta en person om han eller hon behöver hjälp med något. Att 

arbeta på detta sätt med en kontaktperson anser företaget ger fördelen av en nära relation 

till kunden. Samtidigt är det väldigt viktigt att relationen kund/assistanskonsult fungerar 

bra, annars finns det en viss risk att kunden snart lämnar företaget. När en kund lämnar 

företaget, brukar det bero på att kunden vill ha total kontroll över hur dennes del av 

assistansersättningen används och det kan bara kunden få genom att själva starta upp en 

egen verksamhet eller alternativt lyckas hitta en annan assistansanordnare som man har 

ett större förtroende för.93

 

A-assistans brukar vartannat år genomföra en kundundersökning för att se hur nöjda 

kunder man har och vad som företaget kan förbättra. Företaget har också sedan några år 

ansökt om att vara IFA godkända. IFA står för Intressegruppen för assistansberättigade 

och den organisationen har till uppgift att tillvarata de assistansberättigades rättigheter. 

IFA godkännandet genomförs via en kundintervju och uppfyller man en viss nivå av 

                                                 
93 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-02-10 
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positiv svarsfrekvens så blir man godkänd. Detta har A-assistans klarat varje gång och 

man anser det vara en god kvalitetsstämpel på företaget. Det har också visat sig i A-

assistans egna kundundersökningar att IFA godkännandet har stor betydelse när kunden 

söker efter en ny assistansanordnare.94

 

Det finns inte någon plan för hur företaget skall skapa lojala kunder. Det man gör är att 

ordna två fester per år för att försöka få en ”vi” känsla, i övrigt måste företaget definitivt 

bli bättre på detta plan. A-assistans uppfattas som ett seriöst och relativt flexibelt företag 

med kundens bästa i fokus och man sätter inte vinstintresse i första rummet, Detta är vad 

man menar är marknadens uppfattning om företaget. Detta är också på det sätt som 

företaget önskar att bli uppfattade, dock har flexibiliteten alltid varit en viktig del i 

företagets strategi och denna del blir allt svårare att behålla ju större företaget blir och 

växa vill man fortsätta att göra.95

 

6.1.2 Konkurrenter 

I princip kan man säga att konkurrenterna antingen är kommuner, aktiebolag eller 

kooperativ. Kommunerna har den största andelen av marknaden men tappar konstant 

marknadsandelar, en del kommuner har också börjat lägga ut den personliga assistansen 

på privata företag. Bland aktiebolagen är det i huvudsak de fem största företagen som ses 

som huvudkonkurrenter med 50 % av kunderna som finns hos aktiebolagen. 

Kooperativen är svårare att säga så mycket om då det finns väldigt lite information att 

tillgå om dem.  På A-assistans största marknadsplats, Hudiksvall med omnejd, har en 

konkurrent etablerat sig med kontor på två platser, Kompis Assistans som är ett 

kooperativ. I intervjun med A-assistans VD framkom det att om han skulle välja ut och 

namnge tre huvudkonkurrenter så väljer han de två drakarna på marknaden, Assistansia 

och Frösunda, inte för att han är rädd för dom utan snarare för att det är roligt att ta 

kunder av dom. Leif menar också att företaget Assistanslotsen skulle kunna ses som en 

av huvudkonkurrenterna då de har ett likvärdigt arbetssätt som A-assistans.96

                                                 
94 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-02-10 
95 Ibid intervju 2011-02-25 
96 Ibid, intervju 2011-02-25 
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Den samlade kompetensen hos medarbetarna är enligt Leif A-assistans viktigaste 

konkurrensmedel och det är här man särskiljer sig från många av konkurrenterna på 

marknaden.97

 

6.2 Interaktion 
6.2.1 Produkt/tjänst  

Tjänsten är att erbjuda personlig assistans i enlighet med LSS till personer med olika 

funktionsnedsättningar, så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. För att göra 

detta, är det av yttersta vikt att kunden själv får välja assistent och att kunden själv så 

långt som möjligt får bestämma över sin assistans. Tjänsten man levererar skall följa 

lagens intentioner. Företaget hjälper kunder att söka nya beslut, omprövning av befintliga 

beslut och med överklaganden. A-assistans erbjuder också kostnadsfri hjälp med 

ansökningar inom andra socialförsäkringsfrågor som kan vara tänkbara för personer med 

funktionsnedsättning, tex. bilstöd eller vårdbidrag, detta ger kanske inte direkt någon 

kund men det är enligt Leif inte heller avsikten.98

 

6.2.2 Pris 

I huvudsak kan man säga att det finns två prislägen, det vanligast är det av staten årligen 

bestämda timbeloppet per assistanstimme, för närvarande 258:-/timme, detta belopp 

betalas också vanligen om kunden har kommunen som finansiär. Det andra prisläget är 

mer flytande och grundar sig på budgeterade siffror, den ersättningen kallas förhöjd 

timersättning. Dock kan man säga att om beloppet är högre än 258:- så går det oavkortat 

till löner eller dylikt för de personliga assistenterna. Det senare alternativet ger således 

enligt Leif bara högre omsättning men påverkar inte vinstmarginalen positivt mot för den 

vanliga ersättningen snarare tvärtom då man kan bli ersättningslös om inte kostnaderna 

ligger inom ramen för vad som beslutats av försäkringskassan. 

Då ersättningen är lika i hela landet så har det tvingat marknaden att ta till andra metoder 

för att konkurrera med priset, detta innebär att man mot kund säger att i A-assistans fall, 

skall 8 % av ersättningen gå till administration och resten skall på något mer direkt sätt gå 

                                                 
97 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-02-25 
98 Ibid intervju 2011-03-18 
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till assistans. A-assistans har sedan valt en modell där man avsätter ytterliggare 4 % till 

personalomkostnader, arbetsmiljö, friskvård och utbildning till en slags gemensam pott, 

där A-assistans säkerställer att det alltid skall finnas pengar till dessa kostnader. De 

resterande 88 % skall täcka löner och assistansomkostnader, fördelningen av detta 

bestäms med inflytande av kund och hänsyn tas givetvis till gällande kollektivavtal och 

dyl. 99

 

Då priset har varit svårt att konkurrera med har A-assistans valt att redovisa för kunden 

hur assistansersättningen förbrukas. Varje månad skickar företaget ut en redovisning till 

kunden där det redogörs exakt hur mycket som förbrukats och vad som finns kvar. Att 

göra på detta sätt menar Leif har varit bra tidigare, men när lagen för några år sedan 

ändrades och förtydligade att pengarna tillhör företaget och inte kunden så är detta 

arbetssätt inte lika bra längre. Kunden kan vara nöjd men när den upptäcker att pengar 

finns kvar enligt redovisningen, kan det uppstå jobbiga situationer menar Leif.100

 

6.2.3 Plats 

Företaget har ett kontor och det är placerat i Hudiksvall. A-assistans uttalade policy är att 

alla kunder som man tar sig till på en resdag är potentiella kunder. Detta medför att i 

princip hela landet är platsen som A-assistans verkar på som assistansanordnare. Tidigare 

hade man ett lokalkontor i Göteborg, men detta avvecklades snabbt när man inte fick den 

utveckling man hade hoppats på. Det som är lite udda med personlig assistans är att 

arbetsplatsen för de personliga assistenterna är där den assistansberättigande tillfälligt 

befinner sig, vilket är reglerat i kollektivavtal. Men gör man en mer strikt tolkning så kan 

man säga att arbetsplatsen i de flesta fall är den assistansberättigades bostad.101

 

Enligt Leif är Hudiksvall med omnejd, Umeå, Uppsala, Gävle, Stockholm de platser där 

företaget har flest kunder. En viktig aspekt vad gäller var arbetsplatsen finns är att 

                                                 
99 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-03-18 
100 Ibid intervju 2011-03-18 
101 Ibid intervju 2011-04-01 
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befintliga och potentiella kunder uppfattar A-assistans service lika god vart man än bor i 

landet.102

 

6.2.4 Påverkan 

A-assistans har historiskt haft en restriktiv hållning till att synas för mycket och har 

därmed valt en låg profil i marknadsföringshänseende, endast 0,5 % av budgeten går till 

marknadsföring och annonser i handikapprörelsens medlemstidningar. Företaget har 

istället haft som mål att genom goda vitsord från andra kunder hitta nya kunder.  A-

assistans har idag släppt något på detta med den låga profilen då man sett att det finns 

vissa vinster med att synas något mer, dock är man fortfarande väldigt noga med vilka 

platser man vill synas på. Företaget har ett aktivt samarbete med en reklambyrå som kan 

branschen sedan tidigare bla genom sitt samarbete med ”Glada Hudik teatern” och man 

har tillsammans med byrån utarbetat en plan för i vilka tidningar man vill synas. 

Företaget brukar också delta på mässor.103

 

Leif är aktiv i både brukarorganisationer och anordnarorganisationer och han arbetar även 

med att påverka politiker i assistans frågor, personliga hjälpmedel är ett exempel på fråga 

som ha arbetar aktivt med och  som det finns problem med i några län, däribland X-län. 

Kanske är man på väg mot en lösning i den frågan nu menar Leif. Leif ligger bakom en 

lagändring som träder i kraft 1 maj 2011 där det förtydligas vad assistansersättningen får 

användas till.104

 

6.2.5 Personal 

A-assistans har idag 11 personer anställda på huvudkontoret och de anställdas formella 

bakgrund skiljer sig ganska rejält åt. Den formella bakgrunden är enligt Leif inte det 

primära vid rekrytering av en tjänsteman, men givetvis har det betydelse. Social 

kompetens och hur man passar i gruppen är minst lika viktigt menar han. Grovt kan man 

dela in kontorspersonalen enligt följande, 5 st personalchefer/säljare dessa personer kallas 

av A-assistans för Assistanskonsulter. 2.5 personal sköter administration och löner. 1,5 

                                                 
102 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-04-01 
103 Ibid intervju 2011-03-18 
104 Ibid intervju 2011-03-18 
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personal arbetar med ekonomi och sedan finns det en Assistanskonsult chef och slutligen 

företagets VD.105

 

Den största personalgruppen är de personliga assistenterna, ca 500st varav några har 

arbetsledande poster på plats hos kunden. Dessa personer skall i många fall vara kundens 

armar och ben, att det är rätt person på rätt plats är således enligt Leif av största vikt. Att 

assistenterna måste förstå innebörden av sekretess, tystnadsplikt och integritet är extremt 

viktigt, detta brukar också företaget lyckas väl med att få ut i organisationen enligt de 

kundundersökningar man låtit göra genom åren.  All personal skall genomgå A-assistans 

egen utvecklade utbildning, detta för att säkerställa dessa bitar. Företaget har också 

utvecklat en pärm med allt från policy dokument till arbetssätt som alla assistenter skall 

läsa, denna pärm skall enligt Leif alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen.106

 

6.3 Organisation 
6.3.1 Kompetens 

Ledningen i A-assistans anser det vara av största vikt att personalen har en mycket god 

kompetens och har därför beslut på att två gånger per år anordnas interna träffar för 

tjänstemännen där frågor kring företaget diskuteras och man brukar i samband med dessa 

träffar köpa in någon föreläsare som tar upp viktiga och aktuella ämnen. Vidare erbjuds 

all personal att löpande gå på utbildningar som t.ex. intresseorganisationer eller 

arbetsgivareorganisationer anordnar, företaget ordnar också själv några interna 

utbildningar som man anser vara av extra vikt för personalen. Medarbetarna brukar också 

själva komma med förslag på områden där de behöver förkovra sig. Företaget är just nu 

inne i en period där man håller på att starta upp ett kvalitetssäkringsarbete, ARGUS. En 

av delarna där, är att säkerställa personalens kompetens.107

 

Företaget har idag definitivt den kompetens som krävs i branschen menar Leif där etik, 

moral, bemötande, juridik och ekonomi är viktiga begrepp men också mjukare värden 

                                                 
105 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-03-18 
106 Ibid intervju 2011-03-18 
107 Ibid intervju 2011-04-01 
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som livserfarenhet och social kompetens. Dock är kompetens en färskvara som alltid 

måste stärkas. Företaget arbetar givetvis aktivt med att stärka kompetensen i hela 

organisationen och man har nyligen avslutat ett tvåårigt EU projekt där företaget har 

satsat mångmiljonbelopp i utbildningsprojektet Assistentlyftet, vars syfte var att stärka de 

personliga assistenternas kompetens.108

 
6.3.2 Kapacitet 

A-assistans har under flera år växt stadigt och har ännu inte behövt avstått från någon 

kund pga. resursbrist. A-assistans har som mål att arbeta pro-aktivt med att se till att det 

alltid finns resurser och kompetens som kan ta emot nya kunder. Internt har man som mål 

att varje assistanskonsult skall ha ungefär 8000 assistanstimmar detta brukar ge ca 20 

kunder när konsulten är fulltecknad. När den assistanskonsult med minst antal timmar 

börjar närma sig målet så anställer man en ny person. Leif anser det vara viktigt att man 

inte överbelastar de befintliga tjänstemännen utan han anställer hellre en person lite 

tidigare än vad som kanske är absolut nödvändigt. A-assistans riktar inte in sig på någon 

speciell grupp av assistansberättigade utan man har alla typer av kunder. Möjligen 

försöker man undvika de kunder som kan vara våldsamma, då den assistansen kan vara 

väldigt svår hanterlig.109

 

Det finns ingen uttalad strategi över vilken person som tar vilka kunder, utan det brukar 

bli den assistanskonsult som antingen svarar när kunden ringer eller den person som helt 

enkelt har störst möjlighet att ta kunden. Det händer dock att när assistanskonsulten åker 

på en första informationsträff, så väljer han/hon att hoppa av för att det inte känns bra i 

relationen med den tänkta kunden och någon av de övriga assistanskonsulterna med ledig 

kapacitet får då ta den kunden. Detta arbetssätt innebär att alla assistanskonsulter har 

kunder i alla åldrar och att de har kunder lite varstans i landet.110

 

På den administrativa sidan arbetar företaget fortlöpande med att skapa bättre kapacitet 

på så få personer som möjligt. Företaget driver sedan ett par år tillbaka ett IT projekt som 
                                                 
108 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-04-01 
109 Ibid intervju 2011-04-01 
110 Ibid intervju 2011-04-01 
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delvis har till syfte att minska det administrativa arbetet. Målet är att man med befintlig 

kapacitet skall kunna administrera några hundra anställda till.111

 

6.3.3 Kapital 

På kapitalsidan kan man säga att det råder goda förutsättningar likvidmässigt då 

Försäkringskassan betalar ut ersättningen i förskott. Vad avser att göra vinst så är detta en 

känslig fråga i denna bransch, likväl som för friskolor och privat sjukhus mfl. Vinsten i 

företaget ligger i nivå med vad som önskas av ägarna. Den önskade vinst nivån är 

betydligt lägre än branschgenomsnittet och att göra stora vinster är inte A-assistans mål, 

vad företaget exakt har för vinstmål vill inte Leif gå in.112

 

6.4 A-assistans affärsidé 
I intervjun med Leif framkom det att företaget har mer än en definierad affärsidé, dessa 

lyder; ”A-assistans skall som privat aktör anordna assistans enligt LSS-lagen” den andra 

lyder ” Vi är en rikstäckande assistansanordnare som erbjuder personlig assistans så att 

våra kunder kan leva sina liv som andra”. Leif menar vidare att det är den första som 

gäller formellt sätt och att den andra är mer intern och att man planerar på att förankra 

den i organisationen.113

 

 

                                                 
111 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-04-01 
112 Ibid intervju 2011-04-01 
113 Ibid intervju 2011-02-10 
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7. Empiri – SWOT beskrivning 
I kapitel 7 visas en sammanställning av den enkät undersökning som tjänstemännen på A-

assistans genomförde i samband med denna studie. 

 

Nedan redovisas en sammanställning över de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 

tjänstemännen på A-assistans rapporterat i undersökningen. Om flera personer har gett 

liknande svar, redovisas det sist i varje mening. 

 
Styrkor 

 

• Vårt goda anseende och bra rykte, 2st 

• God kompetens i organisationen, 8st 

• Företaget har varit med sedan lagen kom till, dvs. företaget är etablerat på 

marknaden, 4st 

• Företaget försöker arbeta flexibelt. 

• Företaget deltar i många kurser och konferenser och ligger därmed i framkant 

• Konjunkturen påverkar ej ekonomin 

• Ligger långt fram med tekniken, 4st 

• Ekonomisk uthållighet, 3st 

• Grundidé om hur kunder skall tas om hand 

• Upparbetade rutiner, 4st 

• Bemötandet mot kund 

• Ekonomisk redovisning till kund 

• Företaget arbetar för en god arbetsmiljö och arbetssituation för sina anställda. 

• Snabba beslut, 2st 

• Goda kontakter med fack, myndigheter och kommuner mfl. 

• IFA godkända 

• Ingår i anordnarorganisationen Assistansanordnarna 

• Relativt låg personalomsättning och sjukskrivningstal, 2st 
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Svagheter 

 

• Ingen bra policy för lönesättning 

• Bemötande och förhållningssätt mot kunder 

• Företaget blir hela tiden mindre flexibelt, 2st 

• Alla grupper är inte representerade i ledningen, 2st 

• Det ekonomiska systemet emot kund, 3st 

• Beslut i företaget kan vara för teoretiska och blir därmed svåra att genomföra 

praktiskt 

• Styrande och vägledande dokument i flera fall, 3st 

• Besluts uppföljning  

• Har ingen strategi för ”Vi” känsla mellan kontor och assistenter. 

• Högkonjunktur gör det svår rekryterat.  

• Större delen av kunder och anställda finns i X-län där många kommuner ej betalar 

sjuklöner. Inte heller hjälpmedel ersätts. 

• Ingen plan för vikarieanskaffning för tjänstemännen 

• För liten andel av assistansersättningen går till löner 

• Interna stridigheter 

• Långa avstånd till vissa kunder 

• Sårbara när tekniken krånglar 

• För lite marknadsföring 

 

Möjligheter 

 

• Politiska beslut/lagändringar/nya tolkningar av befintligt regelverk, 7st 

• Marknaden växer 

• Tillståndsplikt 
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Hot 

 

• Politiska beslut/lagändringar/ nya tolkningar av befintligt regelverk, 7st 

• Konkurrenter 

• Bristande kompetens hos kommuner och andra myndigheter 

• Att fler kommuner och landsting vägrar ersätta sjuklöner och hjälpmedel. 

• En lång och ihållande högkonjunktur 

• Vinstdebatten som finns i skattefinansierade branscher 
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8. Analys  
Analys kapitlet är uppdelat i två delar, i den första delen analyseras summeringen av 

nulägesbeskrivningen, dvs. företagets affärsidé. I del två analyseras utvalda delar av 

summeringen av framtidsanalysen dvs. den sammanställda SWOT enkäten. 

 

8.1 Nulägesbeskrivning, affärsidén 
Nulägesbeskrivningens huvudavsikt är att till företagsledningen ge en gemensam bild 

över hur affärsläget ser ut och fungerar i nuläget.114 Summeringen av 

nulägesbeskrivningen är en analys av företagets affärsidé.115 I praktiken är vanligast att 

man har sin affärsidé uppdelad i två delar, en ”slagordsdel” och en operationell del som 

finns i affärsplanen då det är svårt att skapa en affärsidé med slagkraft i så breda 

perspektiv116. I intervjun med A-assistans VD framkom det att A-assistans har två olika 

affärsidéer, ingen av dom finns i affärsplanen. Den officiella lyder ”A-assistans skall som 

privat aktör anordna assistans enligt LSS-lagen” och den mer inofficiella lyder ”Vi är en 

rikstäckande assistansanordnare som erbjuder personlig assistans så att våra kunder kan 

leva sina liv som andra”.117 En god affärsidé bör hantera samtliga strukturfaktorer som 

finns i nulägesbeskrivningen, dvs. den skall behandla marknaden, organisationen och 

interaktionen mellan dessa.118  

 

Hur ser då A-assistans affärsidéer ut om man bryter ned dom i delar? A-assistans 

officiella affärsidé säger tre saker, att man är ett privat företag, man anordnar assistans 

och detta enligt lagen. Det två sist nämnda delarna är en lite märklig formulering kan man 

tycka, ”bedriva assistans enligt LSS lagen.” Det får mig att fundera om man kan bedriva 

assistans enligt någon annan lag? LSS var en revolution för funktionshindrade människor, 

istället för hemtjänst fick personerna assistansersättning att köpa sin egen personliga 

assistans för.119 A-assistans kunder är personer som blivit beviljade personlig assistans 

                                                 
114 Eriksson (2004) s. 17 
115 Ibid s.29 
116 Ibid s.17 
117 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-02-10 
118 Eriksson (2004) s. 17 
119 http://www.independentliving.org/debatt200806.html 2011-05-31 

 46

http://www.independentliving.org/debatt200806.html


enligt LSS säger A-assistans VD.120 Kan man inte bedriva assistans enligt någon annan 

lag säger den ju ingenting. Men å andra sidan kan tanken med den slutformuleringen vara 

att man på något sätt vill visa att man är seriös och följer lagen. Dock anser jag att det är 

ganska givet att lagen skall följas.  

 

Säger då affärsidén något om de olika strukturfaktorerna? Beskrivs marknaden, 

interaktionen och organisationen?  I avsnittet marknad skall man besvara frågan: Vem 

erbjuder man något121 Nej den säger inte något om marknaden. ”Assistans” är kanske det 

närmaste man kommer men vad är det egentligen? Assistans är att få hjälp med något 

men vad? Är det assistans med bilen eller något annat kanske? Möjligen skulle ju 

kopplingen assistans och LSS-lagen kunna kopplas ihop och därmed skulle man kunna 

förstå vad man menar. Skulle man lägga ordet personlig före assistans så skulle det bli 

lite tydligare.  

 

I interaktionen är marknadssamspelet ledordet dvs, vilka är företagets relationer till 

marknaden, vad skall företaget erbjuda marknaden?122 Här passar ”assistans” in bättre 

men med ordet personlig före assistans hade det blivit betydligt tydligare.  

 

Säger affärsidén då något om organisationen? I organisationen skall företaget ta ställning 

i tre huvudområden, kompetens, kapacitet och kapital.123 Den centrala frågeställningen 

under avsnittet organisation är; Hur skall vi producera vårt erbjudande?124 Affärsidén 

säger inget om kapital, inte heller något om kapaciteten. Men det säger faktiskt 

åtminstone något om förstagets kompetens, ”assistans enligt LSS-lagen”. Med den 

formuleringen talar man om att företaget kan lagen. Enligt A-assistans VD var det viktigt 

att arbeta enligt lagens intentioner och kanske är det detta man menar med 

formuleringen.125 Jag anser det dock vara väl otydligt om så är fallet.  

 

                                                 
120 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-02-10 
121 Eriksson (2004) s.17 
122 Ibid s.27 
123 Ibid s.29 
124 Ibid s.17 
125 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-03-18 
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Affärsidén säger också att man är en privat aktör, alltså vilken typ av organisation man 

är, men dessa ord tillför inte något enligt frågeställningarna man skall besvara enligt ovan 

.Jag har svårt att se direkta kopplingar till hur affärsidén är formulerad mot vad som 

framkommit av intervjuerna med A-assistans VD. Den känns lite tunn och skulle nog 

behöva lite bearbetning, samtidigt säger företagets VD att man är på väg att överge denna 

affärsidé.126

 

Granskar man den inofficiella affärsidén som framkom i intervjuerna med A-assistans 

VD utifrån samma utgångspunkt som ovan och delar upp den så säger den följande: Man 

är rikstäckande, företaget är en assistansanordnare och man erbjuder personlig assistans 

så att företagets kunder kan leva ett liv som andra. Det första affärsidén säger är att 

företaget finns över hela landet, men är det verkligen så och på vilket sätt i så fall? 

Företaget har 95 kunder.127 Är det då ens möjligt att man är rikstäckande? Går man 

vidare så säger man att man är en assistansanordnare vilket jag tycker tydliggör vad man 

sysslar med. Den sista delen om att ”man erbjuder personlig assistans så att företagets 

kunder kan leva ett liv som andra” säger att A-assistans kunder kan leva ett liv som 

andra, vilka nu de andra är? Är det andra personer i företaget? Givetvis så förstår jag 

underförstått vad man vill ha sagt men lite otydligt är det anser jag.   

 

Vem erbjuder man något? (Marknad). I klartext säger man inte det, man säger att man är 

en assistansanordnare men man specificerar inte marknaden anser jag.  

 

Vad skall företaget erbjuda? (Interaktionen). Detta är tydligt, man skall erbjuda personlig 

assistans.  

 

Hur man skall producera erbjudandet (Organisationen) är lite mer diffust anser jag. 

Företaget är inne på rätt spår anser jag, men man når inte ända fram. Kunderna skall 

kunna leva ett liv som andra genom att erbjudas personlig assistans, men hur skall 

                                                 
126 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-02-10 
127 Ibid intervju 2011-02-10 
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assistansen utformas? Vad är det i A-assistans personliga assistans som gör att kunden 

kan leva ett liv som andra?  

 

I intervjun menar A-assistans VD att man skall arbeta enligt lagens intentioner.128 Kanske 

skulle man ta med något om det i affärsidén?. Syftet med personlig assistans är att 

insatsen ska beviljas i en omfattning och med sådan kvalitet att goda levnadsvillkor 

uppnås och med det menas att en person som är berättigad personlig assistans kan "leva 

som andra i motsvarande ålder". Insatsen skall knytas till den enskilde personen och 

finnas tillgänglig för denne i olika situationer och under olika tider på dygnet.129 Om 

företaget granskar syftet med den personliga assistansen kan det kanske finna idéer till att 

förbättra sin affärsidé. 

 

Att A-assistans affärsidé fungerar i praktiken råder det knappast något tvivel om. 

Företaget har runt 500 anställda och har växt konstant sedan starten.130 Detta trots att 

ingen av företagets affärsidéer enligt min mening uppfyller alla de kriterier som en god 

affärsidé skall innehålla enligt vad som ställs upp tidigare i det teoretiska resonemanget  

 

En affärsidé skall hantera samtliga strukturfaktorer som behandlas i 

nulägesbeskrivningen, dvs. marknaden, organisationen och interaktionen mellan dessa.131

Vid granskning av det empiriska materialet med avsikt att finna formuleringar inom varje 

strukturfaktor i nulägesbeskrivningen tycks dessa formuleringar vara av större vikt för 

företaget. 

 

• Företagets policy är att kunderna skall ha en kontakt på företaget.132 

                                                 
128 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-03-18 
129 http://www.intressegruppen.info/?p=13&personlig_assistans 2011-06-01 
130 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-02-10 
131 Eriksson (2004) s.29 f 
132 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-02-10 
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• Tjänsten är att erbjuda personlig assistans i enlighet med LSS till personer med 

olika funktionsnedsättningar så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt 

och för att göra detta så var det av yttersta vikt att kunden valde assistenter själv 

och att denne så långt som möjligt fick bestämma över sin assistans.133 

• Kompetens är av största vikt. 134 

 

Jag ska försöka mig på att summera dessa punkter med de två befintliga affärsidéerna 

som framkom i intervjuerna med A-assistans VD till en och samma, samt försöka få med 

de tre centrala huvudfrågorna i MIO-modellen, dvs. Vem skall vi erbjuda något? 

(Marknad) Vad skall vi erbjuda? (Interaktionen) Hur skall vi producera vårt erbjudande? 

(Organisationen).135 Affärsidén skulle då kunna formuleras till: ”Vi som privat aktör 

erbjuder den bästa PERSONLIGA assistansen i enlighet med LSS till assistansberättigade 

över hela landet där självständighet och självbestämmande tillsammans med kompetens 

är grundstenarna för din assistans. Svaret på ”vem” frågan blir, assistansberättigade över 

hela landet. Den bästa personliga assistansen i enlighet med LSS blir svaret på ”vad” 

frågan. Slutligen blir svaret på ”hur” frågan, självständighet och självbestämmande 

tillsammans med kompetens är grundstenarna för din assistans. Den föreslagna affärsidén 

anser jag beskriva hur A-assistans arbetar i nuläget samt så uppfyller den de riktlinjer 

som en god affärsidé skall innehålla. En optimal affärsidé skall helst behandla hela MIO 

kedjan.136

 

8.2 SWOT enkäten 
8.2.1 Styrkor och svagheter 

Att medarbetarna har en hög och god kompetens kan tyckas stå ganska klart när nästan 

alla ansåg att detta var en styrka enligt SWOT-enkäten. Nu kan man dock fråga sig om 

det verkligen är så eller om man bara har ett gott självförtroende. Dock är det mycket 

som talar för att det verkligen är så, enligt A-assistans VD har företaget funnits om än i 

                                                 
133 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-03-18 
134 Ibid intervju 2011-04-01 
135 Eriksson (2004)  s.17 
136 Ibid s.29 f 
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olika former sedan lagen kom till 1994.137 Även erfarenhet har ett troligt samband med 

kompetens, åtminstone delvis. Det har också framkommit i intervjuerna att företaget 

deltar i diverse aktiviteter såsom kurser och att ledningen anser det vara viktigt med 

kompetensen, vilket ytterligare stärker påståendet.138 Kompetensen kan sägas bestämma 

kvaliteten på tjänsten.139 Här anser man sig ha en hög och god kompetens och enligt A-

assistans VD framkom det att man haft som mål att hitta nya kunder med hjälp av goda 

vitsord från kunder.140 Detta tillsammans med att A-assistans växt stadigt under åren 

tyder på att kvaliteten på tjänsten man levererar är god.  

 

Om nu så många anser kompetensen vara en styrka som enkäten visar, kanske man ska 

trycka lite extra på det i sin marknadsföring? Dock kan det vara så att företaget inte anser 

detta vara en av de viktigaste styrkorna men det är inte troligt då det i intervjun med 

företagets VD visade sig att ledningen i företaget anser att det är av största vikt att man 

har en god kompetens.141  

 

Teknik tycks vara något som det satsas på i företaget då flera personer angivit detta som 

en styrka i enkäten. För ett företag av den här typen handlar då teknik i princip om 

administrativa tekniska åtgärder och kommunikationen mot kunder och anställda. Frågan 

är hur denna styrka skall kunna utnyttjas? Finns det undersökningar som talar för att 

många kunder anser administrationen vara betungande mot företagen så kanske man kan 

använda sig av styrkan utåt. Kommunikation är ju något som en del av A-assistans 

kunder troligen har svårt med och kanske är det så att ett modernt IT system för 

rapportering kan gynna denna kundgrupp. Flera sociala kontaktpunkter av god kvalitet är 

något som man skall eftersträva.142 Å andra sidan är kanske inte alla personer bekanta 

med datorer vilket i så fall snarare skulle göra denna styrka till en svaghet och det kan ju 

faktiskt vara så att dessa personer anser det bli rörigt med fler kontaktpunkter av modernt 

slag. En person har ju också tangerat detta ämne i enkäten med att anse att företaget är 

                                                 
137 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-02-10 
138 Ibid intervju 2011-04-01 
139 Eriksson (2004) s.29 f 
140 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-03-18 
141 Ibid  intervju 2011-04-01 
142 Eriksson (2004) s.46 ff 
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väldigt teknikbundna och därmed sårbara när det inte fungerar. Om det är så att mycket 

av den tekniska utvecklingen gynnar den administrativa personalen, kan det ju vara en idé 

att företaget har någon skrivelse om detta när man anställer personal. Att ligga långt fram 

med tekniken bör vara kostsamt men på sikt bör det ge avkastning i form av behov av 

färre anställda 

 

”Företaget arbetar flexibelt”, har ansetts vara en styrka i enkäten, samtidig som några  i 

enkäten svarat att man ansett det vara en svaghet att företaget blir mindre flexibelt. Här 

tycks det alltså finnas en styrka som är på väg bort! Detta bekräftas också av företagets 

VD, som menar att tillväxten hämmar flexibiliteten och att storleken ger ett större behov 

av likformighet.143  Man kan fundera över vad företaget menar med flexibilitet? Är det att 

göra precis som kunden vill? Att göra individuellt anpassade lösningar bör vara 

resurskrävande som jag ser det och risken för felaktigheter vid hanteringen bör vara 

större än om det är lika för alla.  

 

Man kan vidare från sammanställningen av enkäten tolka svagheterna ”ingen bra policy 

för lönesättning” samt ”att styrande och vägledande dokument saknas” som ett led i 

företagets försök att vara flexibla. Om det är så att kunderna får vara med och styra över 

lönesättningen till sina personliga assistenter och att man skall anpassa sig efter kundens 

önskemål, bör dessa svagheter bli ett led av detta. Fokuserar man vidare på flexibiliteten, 

tycks A-assistans anse detta vara en styrka av vikt då man på framsidan av sina två 

reklambroschyrer som jag granskat skriver ”Personlig assistans på dina villkor” och 

”Personlig assistans som du vill ha den”. Dessa påståenden tolkar jag som att man vill 

anpassa sig efter kundens önskemål dvs. vara flexibla. Det tycks vara så att något som 

uppenbarligen tycks vara en styrka av vikt, är på väg bort samt att denna styrka skapar 

andra svagheter som redan har nämnts. Kan det vara så att företaget skulle behöva 

definiera vad flexibilitet egentligen är? Kanske går det att vara flexibla och ändå växa, 

kanske skulle företaget undersöka inom vilka områden som detta behov av flexibilitet är 

som störst?  

                                                 
143 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-02-25 
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När man erbjuder en tjänst skall man ta reda på vad kunderna vill ha, vilka erbjudanden 

som intresserar marknaden?144 Kundanalysen är ett viktigt verktyg för att förstå hur 

kundmotivationen och de otillfredsställda behoven fungerar.145 Kanske är behovet av 

flexibilitet väldigt litet från kunderna, men det kommer att visa sig hur det ser ut om man 

gör en kundanalys. 

 

Ekonomisk uthållighet som togs upp som en punkt i den summerade enkäten bör vara en 

styrka som i någon mån hänger samman med företagets storlek samt att man förmodligen 

ligger på trygga nivåer vad avser gjorda vinster. Det sistnämnda styrks också av A-

assistans VD, dvs. visten ligger i nivå med vad som önskas.146 Är företaget ekonomiskt 

uthålligt kan man tänka sig att företaget skulle kunna gå in i riskprojekt, både vad gäller 

företags förvärv och liknande men också genom att ta emot kunder som ger dålig eller 

negativ avkastning på kort sikt, men som förväntas bli lönsamma på lite längre sikt.  

 

Det framkom i intervjun med A-assistans VD att företaget inte har någon plan för hur 

man arbetar med att få lojala kunder.147 Om man arbetar med kundlojalitet ökar man sina 

intäkter och kostnaderna minskar för befintliga kunder.148 För att ytterliggare stärka sin 

ekonomi skulle detta kunna vara en väg att gå. 

 

Om man nu ponerar att flexibiliteten hängde samman med företagets storlek och 

företagets storlek hänger samman med den ekonomiska uthålligheten så börjar det bli 

riktigt intressant. Man kan ju fundera om alla styrkorna verkligen kan vara kvar? 

Flexibiliteten tycktes ju vara på väg bort i någon mån vilket framkom såväl i intervjuerna 

med A-assistans VD som i SWOT-enkäten. A-assistans VD har uttryckt att man vill växa 

men marknadsför sig som flexibla.149 Vilket ben vill man stå på och kan man stå på 

båda? 

 

                                                 
144 Eriksson (2004) s.47 ff 
145 Aaker (2005) s.44 ff 
146 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-04-01 
147 Ibid intervju 2011-02-25 
148 www.relations-marknadsföring.se 2011-04-23. 
149 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-02-25 
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Upparbetade rutiner har flera personer angivit som en styrka i enkäten. Detta känns som 

en ganska naturlig sak i ett företag som har funnits så pass länge. Man kan ju fundera hur 

denna styrka kan användas? Det bör ju vara en värdefull styrka om man konkurrerar med 

relativt ny startade företag men mot sedan länge etablerade konkurrenter bör den inte 

vara speciellt värdefull då upparbetade rutiner även bör finnas i dessa företag. Att 

konkurrera utåt med denna styrka kan nog vara lite knepigt, ”Vi har fungerande rutiner” 

lär ju inte vara något slagord som fungerar som en kundmagnet. Dock skulle man kunna 

tänka sig att denna styrka är något som kunden värderar med tiden då denne märker att 

saker och ting fungerar som det ska. Ser man denna styrka utifrån det perspektivet bör 

den alltså på sikt leda till nöjdare kunder och då kanske det kan vara lättare att hitta bra 

vägar för att marknadsföra sig.  

 

Något som dock verkar vara motsägelsefullt om man relaterar det till styrkan upparbetade 

rutiner i enkäten, är att flera personer enligt enkäten anser att det saknas en del styrande 

och vägledande dokument. Det skulle kunna vara så att det är olika personalgrupper som 

gett upphov till olikheterna, kanske har den administrativa personalen goda rutiner men 

inte assistanskonsulterna eller vice versa? Å andra sidan kan man ju också mena olika 

saker, det skulle kunna vara så att för ”driften” finns det fungerande rutiner men inte när 

det krisar sig. I intervjuerna med företaget VD framkom det att man har ett 

kvalitetsprojekt som håller på att startas upp.150 Denna punkt känns som given att 

undersöka närmare där.   

 

Något som jag reflekterar över är att en person i enkäten uppgivit att bemötandet och 

förhållningssättet mot kund är en svaghet och det får mig att fundera över om de 

upparbetade rutinerna verkligen är så goda? En så pass viktig del i företaget som hur man 

skall bemöta sina kunder anser jag att det inte får råda några tvivel om hur det skall gå till 

och är det någonstans där man bör ha upparbetade rutiner så är det där kan jag tycka. En 

relationsanalys har till avsikt att beskriva interaktionen med kunderna. 151. Detta bör man 

nog fundera på att genomföra anser jag. 

                                                 
150 Jonsson Leif, VD A-assistans, intervju 2011-04-01 
151 Eriksson (2004) s 46 ff 
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Ett par personer menar i enkäten att man har relativt låg personalomsättning och låga 

sjukskrivningstal. Denna styrka bör man åtminstone kunna använda sig av i rekryteringen 

av personal. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att, om man har låg 

personalomsättning och personalen sällan är sjuk måste det tyda på att personalen trivs 

med sitt arbete. I ett företag är kunnig och serviceinriktad personal ofta företagets 

viktigaste tillgång.152 En arbetsplats med god trivsel bör ha bättre förutsättningar att 

lyckas attrahera kompetent och bra personal. A-assistans VD uppger i intervjun att det är 

viktigt med rätt person på rätt plats.153 Kanske är det just detta man lyckas med? Om nu 

personalen trivs, bör ju företaget ta reda på vad det är som ligger till grund för detta för 

att se hur denna styrka kan utvecklas. 

 

En något märklig företeelse kan man tycka som framkom i intervjun med A-assistans VD 

är att många företag inom assistansbranschen redovisar till sina kunder hur 

assistansersättningen har använts, krona för krona.154 Personalen verkar ju också i någon 

mån anse detsamma om man granskar SWOT-enkäten, då redovisningen ingår i det 

ekonomiska systemet mot kund. Utifrån mina observationer har det tveklöst visat sig att 

det är redovisningen som är det mest problematiska i denna fråga då den t.ex. kan göra en 

nöjd kund missnöjd när denne ser att det finns pengar kvar.  

 

Att redovisa till kunden hur assistansersättningen har använts är ett sätt att kommunicera 

med sina kunder. Kommunikation handlar om vilken effekt som avsändaren vill uppnå 

hos mottagaren.155  A-assistans VD menar att redovisningen var bra tidigare men inte 

längre då lagen har ändrats.156 Redovisningen tycks alltså vara kvar som en slags 

restprodukt där man inte längre vet vilken effekt som man vill uppnå hos mottagaren. 

Dock står det klart menar jag att den vållar problem och det lär ju inte vara den avsedda 

effekten man eftersträvar. Att bara ta bort den känns som ett lätt alternativ, dock finns det 

troligen fortfarande en efterfrågan på den, vilket sannolikt skulle leda till att någon eller 

några kunder lämnar företaget. Företaget skulle kunna utreda vilken betydelse denna 
                                                 
152 Magnusson & Forssblad (2003) 
153 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-03-18 
154 Ibid intervju 2011-03-18 
155 Axelsson & Angdal (2005) s.179 
156 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-03-18 
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redovisning har för kunderna och utifrån svaren väga fördelar mot nackdelar. Om man 

beslutar sig för att ta bort redovisningen men har först diskuterat med sina kunder över 

vilken betydelse redovisningen har för dom minimerar man risken för att kunderna som 

ogillar beslutet lämnar företaget. Bristande intresse från leverantören är huvudskälet till 

att kunder lämnar företagen.157  Nu kanske någon kund väljer att lämna företaget ändå 

men den risken finns ju troligen alltid vid förändringar som direkt påverkar kund. 

 

Att inte alla personalgrupper finns representerade i ledningen tycks vara något som några 

personer anser vara en svaghet för företaget om man granskar enkät resultatet. Sett ur ett 

rent demokratiskt perspektiv låter det som ett rimligt argument då man kan tänka sig att 

ju fler olika roller som finns med bland dem som tar besluten desto större sannolikhet för 

korrekta beslut. Frågan är dock vilken typ av beslut som tas på ledningsnivå och 

beroende på svar kan behovet av att flera personer med olika bakgrund deltar variera. Å 

andra sidan är variation något som många gånger berikar, men samtidigt finns också 

uttrycket ”ju fler kockar, desto sämre soppa.”. Det känns som om detta är en ganska lätt 

avhjälpt svaghet då det bara är att utöka gruppen, dock finns det en risk att med för stora 

grupper tar besluten längre tid och snabba beslut har angetts som en styrka i enkäten. En 

bedömning av kvaliteten på besluten kontra tid och givetvis resurser bör alltså vara 

nyckeln för att utreda denna eventuella svaghet menar jag. 

 

8.2.2 Möjligheter och hot 

Politiska beslut/lagändringar/ nya tolkningar av befintligt regelverk är av nästan alla 

angivna som möjligheter och hot i enkäten och utifrån ett PEST-analys tänk så är det 

också detta som jag själv kan se som de centrala punkterna. PEST-analys är en 

analysmodell vars syfte är att identifiera de makrofaktorer som påverkar företag. PEST är 

en förkortning för politiska-, ekonomiska, sociala- och tekniska faktorer.158 Utifrån vad 

jag förstått är A-assistans verksamhet uppbyggd efter vad som beslutas i politiken och 

vilka eventuella lagändringar som kan komma, dvs. olika makrofaktorer. Att förbereda 

sig på vad som eventuellt kommer att förändras i framtiden på makronivå är nog ganska 

                                                 
157 Magnusson & Forssblad (2003) s.151 f 
158 http://www.12manage.com/methods_PEST_analysis_sv.html 2011-03-15 

 56

http://www.12manage.com/methods_PEST_analysis_sv.html


svårt, dock brukar politiska beslut ändå gå ganska trögt och när man får kännedom om 

vad som är på gång, hinner man kanske i företaget förbereda sig lite. I en SWOT-analys 

kan man jämföra O vs T, S vs W, W vs O S vs O, och S vs T, detta för att försöka hitta 

samband mellan olika företeelser som man sedan kan finna en lösning på.159 Detta kan 

vara ett tänkbart alternativ för A-assistans jobba med för att arbeta proaktivt med 

eventuella förändringar på makronivå. 

 

En möjlighet som visades i enkäten är att man nu måste ha tillstånd för att bedriva 

verksamhet i branschen personlig assistans. A-assistans ser kanske här en möjlighet till 

att kundtillströmningen kommer att öka när de oseriösa företagen försvinner eller när 

företag väljer att lägga ned då dom inte klarar kraven för tillståndet. För att bemöta denna 

möjlighet bör man ju i så fall rusta verksamheten för det ev. kommande 

kundtillströmningen. Kapacitet är vad företaget klarar av att förse sina kunder med för att 

tillfredställa deras behov.160 A-assistans VD säger i intervjun att kapaciteten är god.161 

Kanske är man då redan rustad för detta? 

 

Att marknaden växer är en annan möjlighet man ser i enkäten, nu är det lite en sanning 

med modifikation menar jag om man granskar hur marknaden växer. Den privata 

marknaden tar i och för sig andelar av kommunerna vilket A-assistans VD redogjorde för 

i intervjun.162 Som jag ser det kan ju inte kommunerna tappa kunder hur länge som helst, 

utan någonstans bör kurvan plana ut. Sedan bör en viss del av kommunernas tapp kunna 

härledas till att dom lägger ut assistansen på privata företag vilket A-assistans VD 

berättade i en intervju.163 För att utnyttja möjligheten till marknadstillväxt kan således en 

väg att gå vara att delta i kommunernas upphandlingar av personlig assistans om nu 

företaget har kapacitet för det. I en internanalys skall man undersöka företaget internt och 

en del i den är att undersöka hur företagets kapacitetsanpassning ser ut.164 Kan man 

                                                 
159 http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=0263 
160 Eriksson (2004) s.29 f 
161 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-04-01 
162 Ibib intervju 2011-02-10 
163 Ibid intervju 2011-02-10 
164 Eriksson (2004) s.52 ff 
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anpassa sig för att ta emot så många kunder samtidigt bör det alltså finnas goda 

möjligheter till snabb tillväxt. 

 

Något utmärkande i enkätens hot del är att man uppgivit att en lång och ihållande 

högkonjunktur som ett hot, detta torde vara ett ganska ovanligt synsätt sett till andra 

branscher. Det som troligen primärt ligger företaget i fatet är rekryteringsproblemen, då 

detta är en väldig personalintensivbransch och det är förmodligen inte alla gånger lätt att 

rekrytera personal. Dock menar jag att en högkonjunktur ändå rent allmänt även bör vara 

en möjlighet för företaget. Sannolikheten för goda årliga höjningar av 

assistansersättningen måste ju anses vara större om landets ekonomi går bra. Goda 

höjningar av assistansersättningen bör ju leda till bättre möjligheter att ge assistenterna 

höjda löner som i sin tur då troligen blir mer inspirerad att göra ett gott jobb. Även 

vinsten för företaget bör ju påverkas uppåt. 

 

Att kommuner och myndigheter har en så bristande kompetens att man ser det som ett hot 

var inte något som jag hade väntat mig av enkäten. A-assistans kunder får sina beslut om 

assistans antingen via kommunen eller via Försäkringskassan. 165  Det bör ju primärt vara 

dessa kontakter som man avser i enkäten. Om detta verkligen stämmer, är det som jag ser 

det verkligen olyckligt. Kommunen och Försäkringskassan är ju de myndigheter som 

absolut skall kunna assistans. Kompetens kan sägas bestämma kvaliteten på tjänsten.166 

Får kunden ett felaktigt beslut från myndigheterna kan troligen A-assistans få svårt att 

leverera en god kvalitet vilket då blir en slags motsägelse mot teorin. Kunden kan ju ha 

jätte stora och tidskrävande behov där A-assistans känner sig mer eller mindre tvingande 

att hjälpa kunden för att försöka göra kunden nöjd trots att man inte får någon betalning. 

Att stärka kompetensen hos myndigheter är sannolikt svårt för A-assistans men kanske 

kan man föra en dialog med berörda myndigheter och försöka samarbeta för att på så vis 

arbeta med frågan. 

 

                                                 
165 http://www.assistansersattning.com/ 2011-05-31 
166 Eriksson (2004) s.29 f 
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Som en svaghet hade någon uppgivit i enkäten att A-assistans hade en stor del av sina 

kunder i X-län där många kommuner ej ersätter sjuklöner som dom är skyldiga enligt lag 

att göra och att landstinget inte betalar hjälpmedel, vilket övriga län i landet då tydligen 

gör. Detta har man även sett som ett hot. Det finns ju en risk att detta sprider sig i landet 

vilket i så fall i allra högsta grad bör påverka lönsamheten i företaget. Enligt A-assistans 

VD framkom det att företaget åtminstone arbetade med att finna lösningar på 

hjälpmedelsfrågan och att en ändring i förordningen för assistans var på gång.167 Kanske 

försvinner därmed den svagheten inom en snar framtid? 

 

Konkurrenter är något som ansetts som ett hot i enkäten. För att inte företaget skall tappa 

kunder bör man enligt min mening troligen konstant slipa på sina interna styrkor och 

svagheter för att därmed utveckla företaget och hålla konkurrenterna på avstånd. För att 

granska sina konkurrenter kan man använda sig av en konkurrentanalys som är en studie 

av de alternativ som kunderna har på marknaden och syftet med den är att öka 

företagsledningens medvetenhet om vilka konkurrenskraftiga hot och möjligheter som 

finns.168 Det har inte framkommit i intervjuerna att man genomfört sådana analyser på 

sina konkurrenter 

 

                                                 
167 Jonsson Leif, VD A-assistans intervju 2011-03-18 
168 http://www.csom.umn.edu/Assets/71542.pdf 2011-04-17 
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9. Resultat & slutkommentarer 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna till uppsatsen och jag ger förslag och 

rekommendationer för hur man kan använda sig av resultatet i studien. Det ges även 

förslag på områden och frågeställningar som man kan forska vidare på. 

 

Det fanns ett behov av att genomlysa A-assistans och marknaden och för att göra det så 

användes MIO-modellens två första steg, nulägesbeskrivningen och framtidsanalysen. 

Nulägesbeskrivningen utmynnar i en beskrivning av vad företaget gör just nu och 

slutresultatet eller summeringen skall beskriva företagets affärsidé. I intervjuerna med A-

assistans VD fann jag tre punkter som företaget tycktes anse vara av vikt: 

 

• Företagets policy är att kunderna skall ha en kontakt på företaget. 

• Tjänsten är att erbjuda personlig assistans i enlighet med LSS till personer med 

olika funktionsnedsättningar så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt 

och för att göra detta så var det av yttersta vikt att kunden valde assistenter själv 

och att denne så långt som möjligt fick bestämma över sin assistans.  

• Kompetens är av största vikt 

 

A-assistans har idag två affärsidéer som skall beskriva vad företaget sysslar med, en 

officiell och en inofficiell som man vill gå över till på sikt. Jag anser inte att någon av 

affärsidéerna summerade på ett bra sätt vad företaget sysslar med och vad som man anser 

vara av vikt i företaget. Inte heller stämde de överens med de teoretiska kraven. Genom 

att summera punkterna ovan tillsammans med befintliga affärsidéer skulle A-assistans 

affärsidé enligt min tolkning kunna beskrivas som: ”Vi som privat aktör erbjuder den 

bästa PERSONLIGA assistansen i enlighet med LSS till assistansberättigade över hela 

landet där självständighet och självbestämmande tillsammans med kompetens är 

grundstenarna för din assistans”. Denna affärsidé beskriver vad företaget enligt empirin 

anser vara av vikt och den beskriver hur man arbetar, dvs. den talar om hur företaget 

hittills har arbetat för att ”tjäna pengar”. Slutligen så stämmer den också överens med hur 

en affärsidé enligt teorin bör vara utformad.  
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Framtidsanalysens summering är en SWOT-analys. SWOT-analysens avsikt är att belysa 

företagets interna styrkor och svagheter samt att ta fram de möjligheter och hot som finns 

i företagets omvärld. Alla tjänstemän genomförde analysen och den resulterade i detta: 

 

Styrkor 

 

• Gott anseende och bra rykte, 2st 

• God kompetens, 8st 

• Företaget har varit med sedan lagen kom till, dvs. företaget är etablerat på 

marknaden, 4st 

• Företaget försöker arbeta flexibelt. 

• Företaget deltar i många kurser och konferenser och ligger därmed i framkant 

• Konjunkturen påverkar ej ekonomin 

• Ligger långt fram med tekniken, 4st 

• Ekonomisk uthållighet, 3st 

• Grundidé om hur kunder skall tas om hand 

• Upparbetade rutiner, 4st 

• Bemötandet 

• Ekonomisk redovisning till kund 

• Företaget arbetar för en god arbetsmiljö och arbetssituation för sina anställda 1 

• Snabba beslut, 2st 

• Goda kontakter med fack, myndigheter och kommuner mfl. 

• Ifa-godkända 

• Ingår i anordnarorganisationen Assistansannordnarna 

• Relativt låg personalomsättning och sjukskrivningstal, 2st 
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Svagheter 

 

• Ingen bra policy för lönesättning 

• Bemötande och förhållningssätt mot kunder 

• Företaget blir hela tiden mindre flexibelt, 2st 

• Alla grupper är inte representerade i ledningen, 2st 

• Det ekonomiska systemet emot kund, 3st 

• Beslut i företaget kan vara för teoretiska och blir därmed svåra att genomföra 

praktiskt 

• Styrande och vägledande dokument saknas många gånger, 3st 

• Besluts uppföljning 

• Har ingen strategi för ”Vi” känsla mellan kontor och assistenter. 

• Högkonjunktur gör det svår rekryterat.  

• Större delen av kunder och anställda finns i X-län där många kommuner ej betalar 

sjuklöner. Inte heller hjälpmedel ersätts. 

• Ingen plan för vikarieanskaffning för tjänstemännen 

• För liten andel av assistansersättningen går till löner 

• Interna stridigheter 

• Långa avstånd till vissa kunder 

• Sårbara när tekniken krånglar 

• För lite marknadsföring 

 

Möjligheter 

 

• Politiska beslut/lagändringar/nya tolkningar av befintligt regelverk, 7st 

• Marknaden växer 

• Tillståndsplikt 
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Hot 

 

• Politiska beslut/lagändringar/ nya tolkningar av befintligt regelverk, 7st 

• Konkurrenter 

• Bristande kompetens hos kommuner och andra myndigheter 

• Att fler kommuner och landsting vägrar ersätta sjuklöner och hjälpmedel. 

• En lång och ihållande högkonjunktur 

• Vinstdebatten som finns i skattefinansierade branschen 

 

Genom denna sammanställning kan A-assistans diskutera vilka punkter som man bör 

fokusera på för att sedan ta fram lämpliga handlingsalternativ och på så sätt vässa 

företaget. När man för en diskussion om SWOT-analysen kan man ställa olika saker emot 

varandra, O vs. T, S vs. W, W vs. O, S vs. O och S vs. T detta för att jämföra och försöka 

se samband som sedan man kan söka lösningar på. Vid genomförandet av detta så kan 

man tänka sig att man gör det i små grupper som tar fram förslag. Förslagen 

sammanställs sedan för att skapa ett gott underlag för diskussion i hela gruppen. 

Företaget skulle också kunna driva detta i små projekt, man fokuserar då kanske på en 

sak i taget och då mycket grundligt. De kanske viktigaste rekommendationerna jag kan ge 

för hur man bör arbeta med SWOT-analysen är att man verkligen genomför saker i 

praktiken samt att man inte underskattar vad som står i den och då tänker jag primärt på 

hoten och svagheterna. Att prata om något kan vara ganska enkelt men att utföra det kan 

vara svårare. 

 

Att A-assistans anser sig besitta styrkor tycks stå ganska klart när man studerar 

sammanställningen, hela 18 st. Men samtidigt menar man att det finns nästan lika många 

svagheter. Att företaget både kan risa och rosa sig anser jag vara sunt. Att stå rakryggad 

och vara stolt över något som man gör bra samtidigt som man kan erkänna sina brister 

tror jag är en viktig pusselbit för att utvecklas på sikt. Det som dock oroar mig något är 

att företaget ser väldigt få möjligheter, har man inte tänkt till?  Kan det bero på att 

företaget befinner sig på en statligt finansierad marknad med ganska givna ramar? Å 

andra sidan så ser man ju att det finns en del hot och kreativiteten vad gäller företagets 
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styrkor och svagheter har ju verkligen varit god. Man skulle dock kunna tänka sig att det 

är lättare att ”tänka till” på sådant som ligger nära ens eget arbete, dvs. styrkor och 

svagheter, hot är kanske också lättare att ta till sig än möjligheter. Det är ju bara att läsa 

tidningen eller att se på nyheterna för att ta till sig hoten. Fusk med assistansersättningen 

är ju något som senast har varit aktuellt. Att media rapporter om möjligheter är kanske 

inte lika vanligt och kanske också svårare att ta in för gemene man när man sitter hemma 

i soffan. Kanske är det en väldigt mörk framtid man går till mötes och detta är 

anledningen till att man ser få möjligheter? Jag sökte lite om assistans och fann att det 

pågår utredningar och det finns förslag på förändringar. Ett arbete som pågår är att 

differentiera schablonersättningen som utbetalas för varje assistanstimme och de pågår 

utredningar om varför kostnaderna för assistans skenar. Så jag har en viss förståelse för 

att man kanske ser få möjligheter. Fast å andra sidan så kanske det går att utnyttja 

förändringarna på något sätt? Jag rekommenderar företaget att undersöka vad detta beror 

på. Kan det vara bristande kreativitet eller är framtiden verkligen så mörk att det inte 

finns några möjligheter? 

 

I min analys av vad som stått i SWOT-analysen har jag försökt att vända på saker och se 

det från olika håll. Är verkligen en styrka en styrka? Kanske är det en svaghet? Jag har 

också försökt att ge förslag på hur A-assistans skulle kunna arbeta för att t.ex. utveckla en 

styrka. Den punkt som jag anser att man först skall diskutera är flexibiliteten. Detta 

ansågs både vara en styrka och en svaghet samt så tycktes den ha ett samband med 

flertalet punkter i SWOT-analysen. Kan företaget få fram någon form av definition av 

vad som menas med detta begrepp och hur man skall arbeta med det så kommer man 

sedan att hitta lösningar till flera punkter i analysen. Jag rekommenderar slutligen 

företaget att ta del av den analys jag genomförde av SWOT-analysen för att finna uppslag 

till idéer för att förbättra företaget på sikt. 

 

9.1 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie begränsade jag mig till att endast undersöka nulägesbeskrivningen och 

framtidsanalysen. Strategier och handlingsplanen skulle därmed kunna vara tänkbart att 

forska kring. Att endast välja ut en bit i modellen och undersöka den närmare och mer 
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grundligt kan vara ett tänkbart alternativ för fortsatt forskning.  Finns det olikheter i 

vilken service kommunerna ger de assistansberättigade mot den service som företagen 

ger? Den senaste tiden har det funnits en debatt kring oegentligheter i branschen, hur stort 

är fusket och existerar det överhuvudtaget? Detta är aktuella frågor som skulle behöva ett 

svar. Det kanske mest häpnadsväckande som kom fram i SWOT-analysen var att 

kommuner och andra myndigheter har en bristande kompetens, är det verkligen så och i 

så fall varför och hur kan man i så fall lösa problemet?  
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Appendix 
 

Bilaga 1 
 

Sammanställning av intervjufrågor 

 

Marknad 

 

Varför tror du att man väljer att bli kund i a-assistans? 

 

När en kund lämnar A-assistans, vad tror du är den primära orsaken till detta? 

 

Hur tror du att marknaden uppfattar A-assistans?  

 

Hur skulle du vilja att kunderna uppfattade A-assistans? 

 

Anser du att A-assistans riktar in sig på någon viss kundgrupp? 

 

Arbetar företaget aktivt med hur marknaden skall uppfatta företaget och i så fall hur? 

 

Arbetar företaget aktivt med att skapa lojala kunder och i så fall hur? 

 

Vilka ser du som konkurrenter? 

 

Vilka tre konkurrenter anser du vara ”huvudkonkurrenter” och varför?  

 

Vilket menar du är A-assistans viktigaste konkurrensmedel? 

 

Interaktionen 

 

Vilka tjänster säljer ni? 
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Vem betalar för era tjänster och hur fungerar er prissättning? 

 

Kan du berätta lite om hur A-assistans ser på begreppet plats? 

 

Vilken/Vilka vägar använder företaget för att nå potentiella kunder? Vilken/vilka anser 

du vara den viktigaste? 

 

Kan du berätta lite om er personal? Hur många och vem gör vad? Viktiga frågor vid 

rekrytering? 

 

Organisation 

 

Hur arbetar A-assistans för att säkerställa att det finns kapacitet att tillfredställa 

kundernas behov? 

 

Anser du att det finns tillräcklig och rätt kompetens i företaget, om inte vad saknas? 

 

Kan du berätta lite om kapitalsidan och hur A-assistans ser på vinst begreppet?  

 

Affärsidé 

 

Vilken är a-assistans affärsidé? 
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Bilaga 2 
 

SWOT analys mall 

 

Styrkor       Svagheter     

Påverkningsbara och interna    Påverkningsbara och interna   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Möjligheter     Hot      

Svår påverkade men 

utnyttjningsbara   Svår påverkade men utnyttjningsbara 

Externa       Externa      
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Bilaga 3 
 

Informationsblad 

 

SWOT är en akronym från engelskan byggd på, strengths, weknesses, opportunities och 

threats. Den svenska översättningen blir styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Styrkor och svagheter finns internt i organisationen och dom finns i ”nuet”. Möjligheter 

och hot är externa och är ofta något som ligger i framtiden. 

 

Syftet med en SWOT analys är att identifiera förbättringsområden och att skapa 

förståelse för hur A-assistans kan anpassa företaget efter de villkor som råder i företagets 

omvärld. 

 

      
 
 

Nedan redogörs för några exempel som kan finnas i analysen: 

 

• Styrkor, patent, starkt varumärke eller anseende, nya innovativa  

tjänster/produkter, kostnadsfördelar. 

 

• Svagheter, dålig på marknadsföringskunskap, odifferentierade tjänster/produkter, 

företagets läge, konkurrenter har bättre/överlägsen tillgång till 

distributionskanalerna, dålig kvalitet på tjänster/produkter, dålig vinstmarginal. 
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• Hot, en ny konkurrent på din egen marknad, priskrig, konkurrent har en ny 

innovativ tjänst/produkt, nya regleringar, handelshinder, beskattning på min 

tjänst/produkt, politik. 

 

• Möjligheter, nya marknader, fusioner, samarbeten/allianser, nya 

marknadssegment, öppnade av regleringar, borttagande av handelsbarriärer, en 

svag marknadsledare. 
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