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Bakgrundsfakta Svenska Näringslivets Beslutsfattare 2010 
 
Om undersökningen 
Svenska Näringslivets Beslutsfattare är en riksomfattande imagemätning bland Sveriges 
beslutsfattare. Sedan 1995 har ISI Wissing genomfört en årlig kvantitativ studie med syftet att 
kartlägga vad beslutsfattarna anser om de företag som de kommer i kontakt med och använder sig av 
i sin verksamhet. 
 
Undersökningen ger företag en kontinuerlig och pålitlig mätmetod som möjliggör långsiktiga 
jämförelser samt är ett hjälpmedel för strategiskt beslutsfattande. 
 
Studien har undersökt 272 företags image inom 16 olika branscher. Respondenterna består av någon 
i ledningsgruppen på företag i Sverige med fler än 50 anställda. 

 
Undersökningen genomfördes i januari-mars 2010 och de tillfrågade kontaktades först via telefon, för 
att sedan svara på en pappersenkät.  De som valde att delta i undersökningen uppgav först hur de 
känner till företagen och betygsatte dem sedan på en 1-5 skala, från mycket dåligt till mycket bra. 
Därefter angav de vilka egenskaper de ansåg vara företagens styrkor respektive svagheter. Antalet 
personer som deltog i undersökningen var 628 personer och svarsfrekvensen ligger på 53 procent, 
vilket ses som en godkänd svarsfrekvens. 
 
Resultatet är presenterat branschvis samt efter bakgrundsvariabler som kön, ålder, antal anställda, 
omsättning i företaget, arbetsområde och geografiskt område. Procentsatser såväl som ett 
värderingsindex finns att utläsa i ISI Wissings rapport. Värderingsindexet är beräknat på antal 5:or och 
hälften av antalet 4:or minus alla 2:or och 1:or. 
 
Sammanfattning resultat Proffice 
Inom branschen Bemanning har de sju största bemaningsföretagen undersökts: Academic Work, 
Adecco, Lernia, Manpower, Poolia, Proffice och Uniflex. Högst helhetsbetyg får Proffice följt av 
Manpower. Lägst betyg ger beslutsfattarna till Uniflex. 
 
Proffice är även i topp när det gäller kvalitet, som ses som den viktigaste faktorn för kunderna när de 
ska välja bemanningsföretag. Proffice har utöver detta också fått högst betyg gällande sin 
företagsledning och marknadskommunikation. 
 
 

 Proffice Academic 
Work 

Adecco Lernia Manpower Poolia Uniflex 

Helhetsbetyg 
enligt 
Värderingsindex 

17 7 5 6 16 9 0 

Företagsledning* 90% 55% 85% 78% 76% 68% 25% 

Kvalitet* 85% 77% 65% 76% 77% 70% 69% 
Marknads-
kommunikation* 

85% 33% 57% 60% 80% 70% 63% 

 
     *Procentandel av de svarande som uppger egenskapen som en styrka hos företaget 
 
 


