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Titel 
 

 

Förtroende - en definitionsfråga  
-Förutsättningar för och definition av kundens förtroende i relationen till ett 
rekryteringsföretag-   

 

Författare 
 

Christian Andersson, Linda Karlsson 
 

 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Rekryteringen av medarbetare ses idag som en allt viktigare process för många företags 
framtid. Samtidigt väljer företag i allt större utsträckning att köpa in rekryteringsverksamheten 
externt via ett rekryteringsföretag. Om denna ekvation ska gå ihop måste kunden känna någon 
form av förtroende för rekryteringsföretaget och lita på att rekryteringsföretaget rekryterar en för 
kunden lämplig medarbetare. 
 
Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur förtroende, som en kund känner för ett rekryteringsföretag 
och/eller den enskilde rekryteraren, kan definieras. Vi avser även att identifiera vad det är som 
skapar förutsättningar för kundens förtroende. 
 
Avgränsningar: Vi kommer enbart att undersöka kundens förtroende för rekryteringsföretaget. Vi 
kommer inte att behandla i vilken utsträckning det finns förtroende i motsatt riktning. 
 
Genomförande: Studien har genomförts i form av intervjuer med två kunder samt två av dem 
anlitade rekryteringsföretag.  
 
Resultat: I den ena relationen mellan kund och rekryteringsföretag har vi definierat kundens 
förtroende som strategiskt och baserat på rekryteringsföretagets verkliga handlingar och de 
kontrollmekanismer i form av de kontrakt och avtal som omger relationen. I den andra relationen 
känner kunden ett i många avseenden passionerat förtroende som istället bygger på att kunden 
upplever rekryteringsföretagets intentioner som goda. Förutsättningar för kundens förtroende 
skapas främst genom lyckade rekryteringar. För detta krävs samarbete över en längre tid. Det finns 
ett flertal faktorer som i sig innebär en bättre rekrytering och därigenom skapar förutsättningar för 
förtroende. Dock är flertalet av dessa beroende av just tid. Det förtroende som kunden 
inledningsvis kände till rekryteringsföretaget utvecklades senare till ett förtroende för den enskilda 
rekryteraren.  
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Abstract  
Background: The recruitment of new employees is today considered as a very important issue for 
many companies. At the same time these companies many times choose to outsource the 
recruitment process. If this cooperation between the customer and the recruitment company is 
going to work out well the customer must have confidence in or feel some sort of trust for the 
recruitment company. The customer must rely upon that the recruitment company finds a suitable 
employee. 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate how to define the customer’s trust for the 
recruitment company and/or the person at the recruitment company who accomplish the 
recruitment. We will also identify the prerequisites for the customer’s trust. 
 
Limitations : We will only investigate the customer’s trust and not if there is some form of trust in 
the opposite direction, i.e. define the recruitment company’s trust for the customer. 
 
Research method: Interviews have been made with two recruitment companies and two of their 
respective customers. 
 
Results : In one of the relations we have defined the customer’s trust as a strategic form of trust 
based on the actions of the recruitment company and supported by different forms of control 
mechanisms, i.e. contracts and agreements. In the other relation we define the customer’s trust as a 
passionate form of trust. This means that the customer feels the intentions of the recruitment 
company as good, with or without control mechanisms. Prerequisites for the customer’s trust are 
created through well performed recruitments over a long period of time. There are many factors 
that mean a better recruitment and therefore create prerequisites for trust, but all of them are 
dependent on a long time relationship. The customer’s trust is developing from a form of trust for 
the recruitment company to trust for the person who accomplishes the recruitment.  
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 1 

1. INLEDNING 
 
Avsikten med detta inledande kapitel är att introducera bakgrunden till vår studie. 
Med hjälp av en problemdiskussion formulerar vi därefter vårt problem och 
klargör de infallsvinklar vi finner intressanta att undersöka djupare. Kapitlet 
mynnar avslutningsvis ut i ett syfte med tillhörande avgränsningar. 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Att som företag eller organisation konkurrera på dagens så kallade globaliserade 
marknad innebär i många fall att kunna hantera nya utmaningar och följa med i 
utvecklingen. Omvärldsfaktorer som exempelvis hårdare konkurrens, kortare 
produktlivscykler och ökade kundkrav ändrar förutsättningarna på marknaden. 
(Visioner & Verklighet, 1999) För att behålla sin konkurrenskraft väljer många 
företag att satsa på sin kärnkompetens och lägga ut en del av de övriga 
aktiviteterna på entreprenad, vilket innebär att produkten eller tjänsten istället köps 
in från ett externt företag (Gadde & Håkansson, 1998). Denna utveckling tog fart i 
samband med den svenska högkonjunkturen under 1980-talet. En verksamhet som 
i och med detta fick fäste och som sedan har blivit allt vanligare att lägga ut 
externt, är rekryteringen av nya medarbetare (Finanstidningen, 1994-04-08). 
 
Vad är det som driver ovanstående utveckling? Enligt vedertagen teoribildning kan 
anledningarna vara ekonomiska, genom exempelvis minskade 
transaktionskostnader1. En annan förklaring kan vara resursbaserad, vilket innebär 
att kunden får tillgång till en annan aktörs unika resurser och kompetenser. 
Ovanstående är exempel på teorier som generellt förklarar varför 
interorganisatoriska samarbeten2 uppkommer. Frågan är om dessa generella teorier 
även går att applicera som förklaringar till samarbete runt rekrytering.  
 
Under 1980-talet utfördes den externa rekryteringsverksamheten av renodlade 
rekryteringsföretag som inriktat sig mot rekrytering av chefer och personer till 
andra ledande positioner. När den statliga regleringen som tidigare förbjudit 
uthyrning av personal försvann i början av 1990-talet öppnade detta vägen även för 

                                                                 
1 Vi utgår ifrån att transaktionskostnadsbegreppet är känt för läsaren men påminner om att dessa 
kostnader ofta delas upp på sökkostnader, förhandlingskostnader, kontraktskostnader och 
kontrollkostnader (Coase, 1937 ur Huemer, 1998). 
2 Med interorganisatoriskt samarbete åsyftas en samverkan mellan företag, i detta fall mellan en kund och 
en leverantör. 
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personaluthyrande bemanningsföretag3. Utöver uthyrning av personal genomför 
dessa bemanningsföretag även rekrytering på flera olika nivåer inom företag. 
(Personal och Ledarskap, 2000-04-20) Rekryteringsverksamheten hos 
bemanningsföretagen står idag för cirka 6 % av den totala omsättningen och är den 
del av branschen som ökar mest. Ett exempel på detta är att även stat, kommuner 
och landsting har börjat använda sig av externa rekryterare. (Affärsvärlden, 2002-
02-13) Ett externt rekryteringsföretag kan således vara både ett renodlat 
rekryteringsföretag eller ett bemanningsföretag som har rekrytering som en del av 
sin verksamhet. När vi i fortsättningen skriver rekryteringsföretag menar vi båda 
dessa former av företag. 
 
En anledning till att företag väljer att anlita ett externt rekryteringsföretag är den 
omständliga och tidsödande processen bakom en tjänsttillsättning (Personal och 
Ledarskap, 2002-02-28) samt det faktum att rekryteringsföretaget i det optimala 
fallet snabbt kan placera rätt person på rätt plats (SPUR4, 2002). Arbetet för 
rekryteringsföretagen är dock komplext. Varje kund har sin egen 
konkurrenssituation, sina problem och möjligheter. Det råder en allmän 
uppfattning inom branschen att det är relativt lätt att identifiera vilken formell 
kompetens den sökta medarbetaren ska besitta, medan det är betydligt svårare att 
klassificera de mjuka värdena såsom personlighet och önskat beteende (Computer 
Sweden, 2001-01-24). Frågan är hur alla dessa mjuka värden kan definieras på ett 
sådant tydligt och enhetligt sätt, att de kan användas som underlag för något så 
viktigt som att söka en ny medarbetare? Svaret är troligtvis att det inte går att 
definiera alla värden enhetligt, utan att samarbetet mellan kund och 
rekryteringsföretag måste bygga på något mer än formella kontrakt. När kunden 
engagerar ett externt rekryteringsföretag har både kunden och rekryteraren rätt att 
förvänta sig en samtalspartner som ärligt beskriver såväl individen som företaget 
och befattningen. Det finns alltså vissa normer och värderingar som parterna 
förväntas att arbeta utifrån (Dagens Industri, 2000-03-21). 
  
Dagens rekryteringsprocess ses av många företag som mer komplicerad och 
framtidsinriktad än tidigare. Varje nyanställning är ett led i företagets 
utvecklingsstrategi och en felrekrytering kan därför innebära stora problem. Även 
lagar och de fackliga organisationernas makt försvårar i viss utsträckning 
arbetsgivarnas möjligheter att avskeda en anställd (Ahrnborg & Swenson, 1997).  
 
                                                                 
3 Ett samlingsbegrepp för företag inom bemanningsbranschen. Med bemanning avses tre 
verksamhetsområden; uthyrning av personal, rekrytering på uppdrag av kunder samt olika former av 
entreprenad där verksamhet tas över från kunderna (www.SPUR.se, 2003-01-03). 
4 Svenska PersonalUthyrnings och Rekryteringsförbundet. En branschorganisation inom 
bemanningsbranschen. 
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Att företag väljer att låta externa rekryteringsföretag sköta rekryteringsprocessen 
kan ses som om att de delvis avsäger sig kontrollen över denna process (Augustson 
& Bergstedt Sten, 1999). Kunden måste utgå ifrån att rekryteringsföretaget utför ett 
arbete som i slutändan leder till att en lämplig medarbetare rekryteras. Utifrån detta 
resonemang anser vi att kunden i och med en extern rekrytering utsätter sig för en 
viss osäkerhet eller risk5. Något som eventuellt går att minska genom en bra 
relation till rekryteringsföretaget?  
Sammanfattningsvis tyder den genomgång vi gjort i artiklar kring rekrytering och 
dess utveckling inom svenska företag på att rekryteringsarbetet ses som en allt 
viktigare process för företagens framtid. Samtidigt ser vi att rekryteringen är den 
del av bemanningsbranschens tre verksamhetsområden som ökar mest. Kunder 
väljer i allt större utsträckning att köpa in en av företagets viktigaste aktiviteter 
externt. Om denna ekvation ska gå ihop måste kunden lita på att 
rekryteringsföretaget verkligen rekryterar en person som uppfyller både de 
formella kompetenskraven och passar in i kundens företagskultur. En intressant 
aspekt att undersöka är därför hur relationen mellan rekryteringsföretaget och dess 
kund ser ut.  
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
När en relation mellan två företag skall beskrivas kan detta göras ur olika 
perspektiv. Enligt van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) kan vi exempelvis 
välja att beskriva relationen utifrån perspektivet hur själva transaktionen ser ut. 
Hur ofta tar kunden hjälp från rekryteringsföretaget? Innebär transaktionen stora 
investeringar? Ett annat alternativ är att påvisa hur transaktionens miljö ser ut. 
Finns osäkerhet kring framtiden? Hur ser den institutionella miljön ut? Ett tredje 
alternativ, som vi huvudsakligen kommer att fokusera på, är att beskriva relationen 
utifrån transaktionens parter. Viktiga frågor ur denna synvinkel behandlar 
exempelvis vilket rykte och tidigare erfarenheter de olika parterna har.  
 
Att beskriva en relation utifrån de båda parternas perspektiv kan göras med olika 
infallsvinklar. Vi har valt att begränsa oss till vad som i engelsk litteratur benämns 
trust, eller förtroende som är det ord vi valt att använda på svenska.  
 
Sydow & Windeler (1998, ur Tillmar, 2002) pekar i en empirisk studie på vikten 
av förtroende bland tjänsteföretag. De menar att interorganisatoriskt förtroende är 
av stor vikt eftersom kvalitén på en tjänst till stor del beror på mänskligt beteende. 
Vikten av förtroende är särskilt stor i relationer karakteriserade av osäkerhet där 

                                                                 
5 Då risk och osäkerhet är väldigt vida begrepp ämnar vi inte vidareutveckla dem ytterligare i vår studie. 
Vi likställer de båda begreppen med varandra och använder de synonymt i en allmän, vardaglig betydelse. 
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parterna på ett eller annat sätt är beroende av varandra (van der Meer-Kooistra & 
Vosselman, 2000). Vi förmodar därför att relationen mellan kund och 
rekryteringsföretag till stor del är uppbyggd runt förtroende.  
 
Det har inte alltid varit självklart bland ekonomer att behandla begreppet 
förtroende i relationer mellan företag, så kallade interorganisatoriska relationer. En 
anledning är antagandet om aktörers opportunistiska beteende och begränsade 
rationalitet som utgör stommen i det transaktionskostnadsteoretiska perspektivet. 
Williamson (1975) som är en företrädare för detta perspektiv menar att 
interorganisatoriska relationer baseras på antagandet om opportunism, det vill säga 
att den ena parten i en relation ibland väljer att bete sig osolidariskt och drar egna 
fördelar på bekostnad av den andra parten i relationen. Som exempel på 
opportunistiska beteenden nämner han inte bara stöld, lögner och fusk utan även 
undanhållandet av information i syfte att missleda eller på annat sätt föra 
motparten i en interorganisatorisk relation bakom ljuset. Med detta synsätt finns 
inget utrymme för ett begrepp som förtroende. Ovanstående teoribildning har varit 
ett dominerande inslag inom den företagsekonomiska forskningen de senaste tjugo 
åren (Huemer, 2001). Antagandet om egennytta och individers opportunistiska 
beteende är dessutom, utifrån klassisk ekonomisk teori, mer än tvåhundra år 
gammalt (ibid.). Williamson (1975) menar att samarbeten mellan företag på grund 
av människans begränsade rationalitet och opportunistiska beteende inte kommer 
att hålla. Det finns dock många andra författare (exempelvis Huemer, 2001 och 
Nooteboom, 2002) som pekar på att samarbeten i praktiken inte faller samman. De 
betonar i detta sammanhang vikten av förtroende i relationen mellan två företag. Vi 
väljer att i vår studie, i enlighet med ovanstående författare, utöka den traditionella 
transaktionskostnadsmodellen med begreppet förtroende. Utan någon form av 
förtroende förmodar vi att relationen mellan kund och rekryteringsföretag inte kan 
fungera tillfredsställande.  
 

1.2.1 Formulering av problemfrågor 
 
När begreppet förtroende analyseras är det av stor vikt att det definieras på ett 
tydligt sätt, annars är risken stor att olika aktörer missuppfattar varandra när de 
säger sig ha förtroende till någon eller något. För att tydliggöra vår 
problemformulering och vårt syfte väljer vi att här inleda diskussionen kring 
förtroende och definiera förtroendebegreppet. Resonemanget utvecklas vidare i 
referensramen.  
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Ett av de vanligare sätten att definiera förtroende på, är att det är ”något som 
sträcker sig utöver vad som avtalats i kontrakt och dylikt, något som innebär att 
den ena parten litar på att den andra parten ej uppträder opportunistiskt trots att 
han/hon skulle tjäna på det” (Nooteboom, 1996, sidan 993).  
 
Enligt Huemer (1998) finns två huvudströmningar inom förtroendelitteraturen där 
förtroende definieras utifrån olika utgångspunkter. Dels en rationell och 
beräknande del som ser förtroende som en förutsättning för att kunna dra fördelar 
av ett samarbete, så kallat strategiskt förtroende. Dels en del där förtroende 
uppkommer utöver handlande för egen vinnings skull, så kallat passionerat 
förtroende. Nooteboom (2002) beskriver förtroende i termer av egenintresse. Han 
menar att passionerat förtroende existerar utöver någons egenintresse och innebär 
en tro på att avtal hålls även om det finns både möjligheter och incitament för 
motparten att agera opportunistiskt. Även Tillmar (2002) beskriver passionerat 
förtroende men då i betydelsen öppenhet, ärlighet och intresse för båda parternas 
bästa. Ovanstående resonemang leder fram till frågeställningen om kunden har 
förtroende för rekryteringsföretaget. Hur kan vi definiera detta förtroende? 
 
Förtroendet mellan två parter i en interorganisatorisk relation kan innebära 
förtroende till enskilda individer eller till organisationen i sin helhet (Tillmar, 
2002). Young (1993, ur Huemer, 1998) anser att förtroende kan finnas i tre olika 
former; Mellan enskilda individer i de två företagen, mellan individer och 
organisationen i sin helhet eller mellan de två organisationerna. Även andra 
författare gör åtskillnad mellan individbaserat och organisationsbaserat förtroende, 
men diskuterar även förtroende ur ett samhällsperspektiv eller institutionellt 
perspektiv. Enligt Tillmar (2002) är förtroende ur ett samhällsperspektiv något 
unikt för varje nationell eller regional kultur. Brenkert (1998) påpekar betydelsen 
av ett samhälles gemensamma historia, gemensamma normer för uppförande och 
gemensamma språk för det förtroende som han menar finns i alla samhällen. 
Ovanstående resonemang leder fram till frågeställningen vem eller vad i relationen 
kunden känner förtroende till.  
 
Hur förtroende uppkommer i en relation mellan två företag är ett omdiskuterat 
ämne. För det första ifrågasätts om förtroende är något som överhuvudtaget kan 
skapas eller om det är ett resultat av rådande omständigheter (Nooteboom, 2002). 
Nooteboom (2002) menar att oavsett vilken uppfattningen är så finns vissa faktorer 
representerade i teorin som ger förutsättningar för förtroende. Zucker (1986) tar 
exempelvis upp personliga karakteristika hos de individer som är inblandade i 
relationen, institutionella normer som omger relationen och den process där 
relationen utvecklas. Hon talar även om processbaserat förtroende som utvecklas 
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då parterna i en relation utbyter information med varandra eller genom att rutiner 
mellan de båda företagen skapas. Processbaserat förtroende kan även skapas med 
hjälp av marknadsföring och ett gott rykte. Enligt Tillmar (2002) är den allmänna 
uppfattningen inom förtroendelitteraturen att förtroende initialt är lågt i en relation 
men växer i takt med att parterna får erfarenhet av varandra. Ovanstående 
resonemang leder fram till frågeställningen att identifiera vad det är som skapar 
förutsättningar för kundens förtroende. 
 
Nedan sammanfattar vi de frågeställningar som vi avser att besvara i denna studie. 
 

• Har kunden förtroende för rekryteringsföretaget? Hur kan vi definiera detta 
förtroende? 

 
• Till vem/vad i relationen är det kunden känner förtroende? 

 
• Vad det är som skapar förutsättningar för kundens förtroende? 

 
Dessutom avser vi i samband med att ovanstående frågeställningar utreds även 
beröra aspekten varför kunden har valt att låta en extern aktör sköta rekryteringen.  
 
 

1.3 SYFTE 
 
Vårt syfte är att undersöka hur förtroende, som en kund känner för ett 
rekryteringsföretag och/eller den enskilde rekryteraren, kan definieras. Vi avser 
även att identifiera vad det är som skapar förutsättningar för kundens förtroende. 

 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi kommer enbart att undersöka kundens förtroende för rekryteringsföretaget. Vi 
kommer inte att behandla i vilken utsträckning det finns förtroende i motsatt 
riktning.  

 
1.5 STUDIENS MÅLGRUPP 

 
Vår studie riktar sig till både studenter och andra intresserade av förtroende i 
interorganisatoriska relationer. Vår förhoppning är även att aktörer inom 
arbetslivet, och då främst inom rekryteringsbranschen, ska kunna inhämta kunskap 
om betydelsen av förtroende i relationen till andra företag. 
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2. METOD 
 

Vårt metodkapitel syftar till att ge läsaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning 
om vårt tillvägagångssätt och vårt vetenskapliga förhållningssätt. Metodkapitlet 
skall även hjälpa läsaren att kunna bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten i 
vår studie. Vi har valt att dela in kapitlet i två delar. Den första delen behandlar i 
huvudsak vårt vetenskapliga förhållningssätt och val av metodsynsätt. Den andra 
delen beskriver vårt praktiska tillvägagångssätt och här går vi även djupare in på 
hur vårt val av metod påverkar studiens trovärdighet. 
 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Att en undersökning är vetenskaplig innebär att den syftar till att ge teoretiska 
bidrag till forskningen och att den är genomförd med vetenskapliga metoder som 
präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och en kritisk attityd (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Detta innebär att vi i arbetet med vår studie stödjer våra 
resonemang och slutsatser på befintliga teorier. Samtidigt måste vi dock vara 
medvetna om att varken befintliga teorier eller vår kunskap är värderingsfri. Alla 
teorier bygger på någon slags empiri någonstans ifrån, tolkad av någon forskare 
eller författare. Lundahl & Skärvad (1999) menar att all kunskap är påverkad och 
därmed beroende av författarens föreställningar och värderingar. Vårt mål är att 
öppet redovisa våra synsätt, antaganden och metoder, från val av forskningsområde 
och problemställning till resultat och slutsatser. Med detta anser vi, att vi trots att 
vi utgår från våra egna preferenser, kan framföra vårt budskap på ett sakligt och 
trovärdigt sätt.  

2.1.1 Positivism och hermeneutik 
 
Vetenskapligt arbete sker enligt Lundahl & Skärvad (1999) inom ramen för vissa 
uppställda spelregler eller utgångspunkter. Två grundinställningar som författarna 
tar upp är positivism och hermeneutik. Om vi antagit ett positivistiskt synsätt hade 
vi sett oss själva som värdeneutrala forskare med möjlighet att betrakta relationen 
mellan kund och rekryteringsföretag ur ett åskådarperspektiv. Vi hade vidare utgått 
ifrån att de teorier vi använder oss av alltid är generellt giltiga oberoende av tid och 
rum. Med denna grundsyn faller syftet med vår studie. Med antagandet om 
generella teorier finns det inget behov av att undersöka om teorier kring förtroende 
i interorganisatoriska relationer i allmänhet kan appliceras på relationer i 
rekryteringsbranschen i synnerhet. I och med att vi ansluter oss till det 
hermeneutiska synsättet blir dock vår problemformulering relevant. 
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Hermeneutikens mål är att uttolka och förstå hur olika aktörer upplever sin 
situation och vad detta betyder för deras beslut och handlingar. Genom att skapa 
förståelse för hur enskilda aktörer agerar i relationen mellan kund och 
rekryteringsföretag ämnar vi definiera vilket förtroende kunden känner.  
 

2.1.2 Kvalitativ syn 
 
Att arbeta utifrån ett hermeneutiskt synsätt innebär att vi i huvudsak utgår från en 
kvalitativ metodteori. Detta innebär att studien växer, utvecklas och förändras 
under arbetets gång (Lundahl & Skärvad 1999). Med kvalitativ metodteori åsyftar 
vi, i enlighet med Lekvall & Wahlbin (2001), undersökningar där vi samlar in, 
analyserar och tolkar data som inte alltid kan kvantifieras, det vill säga uttryckas i 
sifferform. Detta innebär ej att kvantitativa data automatiskt utesluts men att fokus 
läggs på kvalitativa data, då dessa är mer lämpliga för att studera komplext 
sammansatta fenomen (Glaser & Strauss, 1967). När vi studerar relationer anser vi 
att intervjuer är att föredra framför exempelvis enkäter. Detta för att på ett bättre 
sätt kunna skapa förståelse för hur den så kallade verkligheten kan se ut.  
 

2.1.3 Induktiv och deduktiv ansats 
 
Ovanstående sätt att se på teoriutveckling, att studien växer, utvecklas och 
förändras under arbetets gång, påminner om vad Glaser och Strauss (1967) 
benämner grundad teori. Den grundade teorin innebär att teorier induktivt 
genereras med utgångspunkt från empiriska data och att begrepps- och 
teoriutveckling sker samtidigt och interaktivt. Den teoriutvecklande forskningen 
ses som en inlärningsprocess och har karaktären av att förfina, precisera och 
vidareutveckla en befintlig begreppsapparat. I arbetet med vår studie har vi dragit 
lärdom av empiriska erfarenheter genom studier av sekundärdata i 
populärvetenskapliga källor. Dessa erfarenheter har gett oss uppslag till teoretiska 
infallsvinklar i arbetet med att utforma den teoretiska referensramen. På så sätt har 
empirin varit en källa för att botanisera bland befintliga teorier inom ämnet. I vår 
studie har dock inte tyngdpunkten varit av induktiv karaktär. Vårt arbete har 
huvudsakligen haft ett deduktivt inslag. Detta då vi utifrån teorier skapat oss en 
bild av hur verkligheten förmodas se ut och sedan använt dessa teorier för att 
utforma relevanta frågor till våra empiriska intervjuer.  
 
Vårt tillvägagångssätt kan liknas vid vad Alvesson & Sköldberg (1994) kallar för 
abduktion vilket är en kombination av det induktiva och det deduktiva 
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angreppssättet. Förenklat kan man säga att våra tolkningar kring ett empiriskt fall 
(tolkningar som bygger på teorier) används för att tolka nästa fall. Vi tog alltså 
med oss våra nya erfarenheter från en intervju till genomförandet av nästa intervju. 
Under arbetets gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt 
samtidigt som teorin justeras och förfinas. Abduktion innebär även att begreppet 
förståelse, snarare än förklaringar, sätts i fokus.  
 
Abrahamsson (2000) refererar till Hamberg et al och talar om kriterier i den 
kvalitativa forskningen för att avgöra en studies trovärdighet. I detta sammanhang 
nämner hon begreppet dependability och åsyftar härmed följsamhet till nya 
kunskaper utifrån processens gång. Vårt abduktiva tillvägagångssätt har inneburit 
att vi under arbetets gång inhämtat ny kunskap, både genom empiri och ny teori, 
som inneburit att vi löpande har gjort ändringar i både tankesätt såväl som skriftligt 
material. Ett exempel är att vi efter intervjuernas genomförande såg vissa 
teoretiska aspekter i referensramen som mer aktuella än andra, varvid 
referensramens utseende till viss del ändrades.  
 

2.1.4 Metodsynsätt 
 
Vikten av att förstå för att kunna förklara är ett centralt begrepp när Arbnor & 
Bjerke (1994) diskuterar metodsynsätt. Olika metodsynsätt innebär olika 
antaganden om den verklighet som skall förstås och förklaras. Vilket metodsynsätt 
som används påverkas av vilken vetenskaplig grundsyn forskaren har, eller 
annorlunda uttryckt; från vilket paradigm som metodsynsättet hämtar inspiration 
från. Det analytiska synsättet baseras på ett paradigm där verkligheten ses som 
konkret och lagbunden med förklarande deterministiska samband. Systemsynsättet 
ser däremot verkligheten som ömsesidigt beroende delsystem eller fält av 
information och aktörssynsättet slutligen ser verkligheten som en social 
konstruktion. Vår undersökning bygger på att vi ville förstå och definiera kundens 
förtroende i en relation mellan företag. Detta resonemang gör att aktörssynsättet är 
det synsätt som vi anser vara bäst lämpat för att angripa uppgiften.  
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) utgår aktörssynsättet från en subjektiv verklighet 
där de olika aktörerna besitter olika verklighetsbilder och därmed kan agera olika i 
en viss situation beroende på sin verklighetsbild. De subjektiva verklighetsbilderna 
kan dock delas av en grupp aktörer och bildar då en så kallad objektiverad 
verklighet. Relationen mellan varje enskild aktörs subjektiva 
verklighetsuppfattningar och den objektiverade verkligheten står i ett dialektiskt 
förhållande till varandra. Detta innebär i huvudsak att de enskilda aktörernas 
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subjektiva uppfattningar kontinuerligt omformas i en fortlöpande 
förändringsprocess. Även den objektiverade verkligheten kan omformas men detta 
sker enligt Arbnor & Bjerke (1994) mer sällan i praktiken. Med aktörssynsättet ses 
den så kallade verkligheten som en sammansättning av flera olika 
verklighetsbilder. Bilder som enligt ovan delvis överlappar varandra. De delar som 
är överlappande utgör gemensamma delar av verkligheten för en mera omfattande 
grupp av människor i exempelvis en organisation eller till och med ett helt 
samhälle. (Arbnor & Bjerke, 1994) Med detta tankesätt kan vi föreställa oss 
exempelvis kundens organisation som en slags objektiverad verklighet där de 
anställda arbetar utifrån gemensamma normer och värderingar. I relationen mellan 
aktörer hos kunden och aktörer på rekryteringsföretaget utvecklas tolkningar och 
verklighetsbilder. För att rekryteraren skall kunna rekrytera människor vars 
verklighetsbilder överensstämmer med de uppfattningar som råder hos kunden 
krävs att rekryteraren, genom relationen till kunden, lyckas skapa förståelse kring 
dess enskilda aktörers subjektiva verklighetsuppfattningar.  
 

2.1.5 Undersökningens inriktning 
 
Lekvall & Wahlbin (2001) talar om en undersöknings inriktning och skiljer mellan 
explorativa, deskriptiva, förklarande eller förutsägande undersökningar. Vår 
studie kan, trots tyngdpunkt på förståelse utifrån det hermeneutiska synsättet, 
liknas vid både en deskriptiv och en förklarande undersökning. Studiens första del 
av syftet, att definiera kundens förtroende, har en mer deskriptiv karaktär då vi 
ämnar beskriva det förtroende kunden känner. Syftets andra del, att identifiera 
förutsättningar för förtroende, har en mer förklarande karaktär då vi avser att 
analysera på vilket sätt identifierade förutsättningar kan förklara uppkomsten av 
förtroende. För att kunna förklara hur förutsättningar för förtroende skapas i en 
relation anser vi att forskaren först måste förstå och definiera i vilken utsträckning 
förtroende förekommer. I enlighet med Lundahl & Skärvad (1999) menar vi att den 
forskare som enligt kvalitativ metodteori uppnår förståelse för ett fenomen 
(betydelsen av förtroende i vårt fall) även kan förklara fenomenet.  
 
När en forskare bestämmer huruvida undersökningen skall gå på djupet i enskilda 
fall, analyseras på bredden över ett antal fall vid en viss tidpunkt eller beskriva 
utveckling över tiden, innebär det att undersökningens ansats väljs. En typ av 
ansats, fallstudieansats, syftar till att gå på djupet i enskilda fall och fordrar 
ingående undersökningar av varje enhet. En annan typ av ansats, 
tvärsnittstudieansatsen, är mer intresserad av att gå på bredden och således 
undersöka flertalet fall. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vårt syfte och det faktum att vi  
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begränsade oss till ett mindre antal fallföretag uppvisar därmed mest likheter med 
en fallstudieansats. Tidsbegränsningen gjorde dock att vår studie mer kan 
betecknas som en fallstudieliknande ansats än en ren fallstudie, eftersom företagen 
skulle ha kunnat studeras ytterligare med hjälp av mer omfattande intervjuer och 
observationer på de aktuella företagen. 
 
 

2.2 VÅRT PRAKTISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Då tillvägagångssättet vid en aktörsbaserad studie har en låg grad av formalisering 
är det inte givet hur en aktörsbaserad undersökning ska genomföras (Arbnor & 
Bjerke, 1994). Vi beskriver nedan vårt tillvägagångssätt och hur vi resonerat kring 
de val vi gjort på vägen.  
 
Utifrån vår grundläggande problemställning, att utifrån kundens perspektiv 
definiera fenomenet förtroende i relationen mellan företag, var vår första uppgift 
att göra det urval som skulle ligga till grund för vår studie. Vi visste tidigt att vi 
ville undersöka relationer inom rekryteringsbranschen eftersom vi hade en 
föreställning om att graden av förtroende i dessa relationer skulle vara relativt 
utvecklad jämfört med andra branscher. Denna föreställning ser vi som resultatet 
av vår allmänna förförståelse och det faktum att vi tidigt i arbetet skaffat oss en 
grundläggande kunskap kring rekryteringsbranschen. Vi undvek däremot att 
formulera någon hypotes i formell mening kring hur relationen skulle kunna se ut. 
Detta för att närma oss problemet så förutsättningslöst som möjligt och för att 
uppnå vad som Abrahamsson (2000) med referens till Hamberg et al kallar 
conformability eller bekräftelsebarhet. Med detta menas ett slags krav på neutralitet 
i den meningen att resultatet av studien inte får vara en bekräftelse på forskarens 
förförståelse. 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 
 
Nästa steg var att överväga huruvida vi skulle använda oss av primär- och/eller 
sekundärdata som empiriunderlag. I vårt fall menar vi med primärdata intervjuer 
och med sekundärdata de populärvetenskapliga artiklar som behandlar 
rekryteringsföretag och deras kunder. Arbnor & Bjerke (1994) menar att endast 
primärdata, och då en personlig intervju eller observationer, är tillräckliga för att 
tolka, registrera och sammanställa data utifrån ett aktörssynsätt. Sekundärdata kan 
däremot användas för att spegla vilken betydelse olika faktorer verkar ha inom ett 
undersökningsområde och det är också på detta sätt vi använt sekundärdata som 
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empiriskt material. Värt att reflektera över i denna kontext är att vi måste vara 
medvetna kring att sekundärdata samlats in för andra syften än vårt eget, av andra 
aktörer med egna subjektiva tolkningar av den så kallade verkligheten.  
 
Vid val av litteratur är det viktigt att komma ihåg att begrepp som förtroende kan 
variera mellan olika kulturer och samhällen (Tillmar, 2002). Vi valde att inte 
närmare behandla dessa skillnader i vår studie eftersom vi i vår empiri utgick från 
svenska företag som i relationen med varandra agerar på en och samma nationella 
marknad med liknande kulturella utgångspunkter. Däremot var det av stor vikt att 
vi vid valet av litteratur till vår referensram inkluderade svenska författare. Teorier 
bygger alltid på empiri av något slag och genom att välja teorier anammade av 
forskare med erfarenheter av svenska förhållanden hoppas vi kunna undvika att 
använda teorier som i grunden bygger på en annan kulturs värderingar och normer. 
Något som skulle kunna slå mycket fel när vi sedan tolkar och analyserar vår 
empiri med hjälp av referensramen. Vi har i grunden utgått från tre svenska 
doktorsavhandlingar6 som ur olika synvinklar behandlar förtroendebegreppet samt 
en nyutgiven bok av Bart Nooteboom7, en holländsk forskare som länge fokuserat 
på förtroendebegreppet i och mellan organisationer. Dessutom har vi haft tillgång 
till två samlingsböcker8 med olika författares bidrag, både amerikanska såväl som 
europeiska. Utifrån dessa källor har vi skaffat oss en uppfattning om vilka 
författare som ofta förekommer och har bidragit till kunskapen inom området idag. 
Eftersom förtroendebegreppet först under senare år uppmärksammats finns ännu 
inga heltäckande läroböcker inom ämnet, vilket innebär att vi utifrån ovan nämnda 
källor har gått vidare till artiklar av ofta förekommande författare och på så sätt 
hittat material till vår referensram. Genom att vi i många fall läst vad 
originalförfattaren anser via en sekundärkälla och sedan själva läst originalet har vi 
även skapat oss en uppfattning om pålitligheten i sekundärkällan, eller i vilket fall 
fått en uppfattning om våra egna tolkningar överensstämmer med författarens i 
fråga. Genom detta förfaringssätt har vi även lagt märke till hur teorier i 
förtroendelitteraturen växer fram. Varje författare lägger till en liten del och 
definierar sedan förtroendebegreppet med egna ord, vilket resulterar i en uppsjö av 
olika definitioner som inte alltid innebär så stora skillnader innehållsmässigt.  
 

                                                                 
6 “Swedish tribalism and tanzanian agency: Preconditions for trust and cooperation in a small business 
context” av Malin Tillmar, “Trust in Business relations: Economic logic or Social interaction?” av Lars 
Huemer och “Trust between entrepreneurs and external actors: sensemaking in organising new business 
ventures” av Leif Sanner. 
7 ”Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures”. 
8 Kramer R. M., Tyler T. R. (1999) ”Trust in Organisations”, Bachmann R., Lane C. (2000) “Trust within 
and between organizations: Conceptual Issues and Empirical Applications” 
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2.2.2 Utformning av referensram 
 
För att kunna närma oss den så kallade verkligheten på ett tillfredsställande sätt 
utformade vi en referensram med teorier och tankegångar kring förtroende i 
interorganisatoriska relationer. Avsikten med referensramen var att den skulle vara 
ett verktyg för dialogen med aktörerna i empirin och hjälpa oss när 
intervjufrågorna skulle formuleras. Referensramen kan liknas vid en bild av den så 
kallade verkligheten och vi ser den som inspirationskälla för upptäckt av mönster i 
aktörernas handlingar. Med hjälp av referensramen försökte vi uppnå förståelse 
kring vårt valda tillämpningsområde rekryteringsbranschen. När gäller våra 
uppsatta regler och vilka fall utgör undantag? Viktigt att påpeka i detta 
sammanhang är att den teoretiska referensramen har vuxit fram successivt under 
inflytande av våra empiriska erfarenheter. Vi har under arbetets gång försökt vara 
medvetna om att vår referensram både innebär möjligheter för oss att upptäcka 
avvikelser mellan den empiriska (socialt konstruerade) verkligheten och den 
teoretiska förståelsen, men även begränsningar då referensramen endast innehåller 
vissa av oss utvalda teorier. Syftet med vår studie var att, utifrån gällande 
teoribildning, applicera förtroendedefinitioner på relationer mellan kunder och 
rekryteringsföretag. När vi utformade referensramen valde vi därför att redogöra 
för flera olika författares syn på förtroendebegreppet utan att själva ta ståndpunkt 
för en viss förtroendedefinition.  
 

2.2.3 Val av fallföretag 
 
Vid valet av fallföretag utgick vi inte ifrån någon statistisk urvalsmetod utan valde 
företag efter i vilka relationer vi trodde oss ha störst sannolikhet att utveckla eller 
förfina existerande teorier. Mer praktiska aspekter som exempelvis geografisk 
närhet var också avgörande för de företag vi valde. Vi hittade information om 
lämpliga företag genom sökningar på Internet och via populärvetenskapliga 
tidningsartiklar. Mot bakgrunden av att vissa stora aktörer, som inom 
bemanningsbranschen bedriver rekryteringsverksamhet, stämplas som 
massrekryterare (Personal och ledarskap, 2000-04-20) var det intressant att 
undersöka hur dessa företag agerar utifrån ett förtroendeperspektiv. Dessutom ville 
vi, för att se eventuella skillnader i agerandet gentemot kunden, även undersöka 
förtroendeaspekten i ett renodlat rekryteringsföretag. Vi fick kontakt med två 
etablerade företag med olika framtoning. Ett bemanningsföretag som har 
rekrytering som ett av sina verksamhetsområden och ett renodlat 
rekryteringsföretag vars huvudsyssla är rekrytering.  
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I det ena fallet lät vi rekryteringsföretaget rekommendera vilken kund som kunde 
vara aktuell att intervjua. Anledningen till att vi inte tog kontakt direkt med en 
kund som anlitar en extern aktör för sin rekrytering, var att vi ansåg det vara lättare 
att komma i kontakt med kunden genom ett av de anlitade rekryteringsföretagen. 
Dessutom var vi intresserade av att titta på en relation ur de båda parternas 
synvinkel. Vi kommer dock enbart, såsom tidigare nämnts i våra avgränsningar, att 
undersöka vilket förtroende kunden har för rekryteringsföretaget och inte tvärtom. 
För att kunna identifiera vad det är som påverkar kundens förtroende måste vi även 
undersöka hur rekryteringsföretagen går till väga när de utför en rekrytering. 
Kunskap kring rekryteringsföretagens agerande ser vi som en förutsättning för att 
förstå varför kundens förtroende ser ut som det gör. I det andra fallet valde vi en 
kund som vi visste hade lång erfarenhet av rekryteringsföretaget i fråga, vi fick 
dock inte denna kund rekommenderad utan kontaktade kunden på egen hand. Även 
om det är kundernas uppfattning som utgör fokus i vår studie, skapade vi oss en, 
som vi anser nödvändig, helhetssyn genom att intervjua både kund och 
rekryteringsföretag. Vi genomförde totalt fyra intervjuer, två med 
rekryteringsföretag och två med deras respektive kunder.  
 
Vårt sätt att välja ut företag kan liknas vid vad Lekvall & Wahlbin (2001) kallar ett 
bedömningsurval. Denna typ av urval innebär att undersökaren väljer ut 
undersökningsenheter som på förhand betraktas som intressanta. Vårt val av 
enskilda aktörer inom företagen motsvarar en kombination av vad Alvesson & 
Sköldberg (1994) benämner förståelseurval, problemorienterat urval och 
rekommendationsurval. Vi valde aktörer som vi ansåg skulle kunna bidra till vår 
förståelseutveckling samtidigt som de hade anknytning till vår problemformulering 
och lät sedan dessa aktörer (i åtminstone ett fall) rekommendera oss lämpliga 
kunder. 

2.2.4 Den kvalitativa intervjun 
 
Syftet med kvalitativa studier är att öka informationsvärdet och skapa en grund för 
djupare och mer fullständiga uppgifter om det fenomen vi studerar (Holme & 
Solvang, 1996). Lofland (1971, ur Holme & Solvang, 1996) menar att en kvalitativ 
studie ska grundas och genomföras utifrån nedanstående kriterier. Genom dessa 
nås en så autentisk återgivning som möjligt av strukturer och handlingsmönster. 
 

• Undersökarna ska ha en närhet till undersökningens enheter. Helst genom att 
träffa dem ansikte mot ansikte. 



 15  

• Det ska ske en riktig återgivning av vad som skett. Detta innebär att vi öppet 
måste redovisa våra subjektiva antaganden för att sedan låta läsaren tolka 
våra beskrivningar och bilda sig en egen uppfattning. 

• Rapporten bör innehålla deskriptiva beskrivningar. Detta för att nå ökad 
förståelse av de undersökta förhållandena. 

• Rapporten bör för bästa möjliga förståelse innehålla citat. 
 
Genom personliga kvalitativa intervjuer med våra rekryteringsföretag och kunder 
och genom användandet av diktafon anser vi oss ha bra förutsättningar för att 
kunna uppfylla de ovanstående kriterier som Lofland (1971, ur Holme & Solvang, 
1996) anser vara av vikt för en så korrekt återgivning som möjligt.  
 
Utifrån det aktörssynsätt vi antagit anser vi att de olika aktörerna (företagens 
representanter) besitter olika verklighetsbilder, och att dessa bilder är subjektiva. 
Vårt mål var att få fram de respektive respondenternas egna subjektiva 
uppfattningar och därför var det viktigt att de i stor utsträckning fick styra 
utvecklingen av intervjun. Detta innebar att intervjuerna utformades relativt 
informellt. De styrdes snarare av respondenternas svar och reaktioner (Bell, 2000) 
än av ett formellt frågeformulär. Dock använde vi oss av intervjuguider (se bilaga 
1 och 2) som utgångspunkt när vi utförde våra intervjuer. Intervjuerna var delvis 
ostrukturerade (Holme & Solvang, 1996) och mer utformade som dialoger än 
utfrågningar. Dialog innebär ett tankeutbyte på lika villkor, för att skapa insikt och 
handlingsberedskap hos alla deltagare (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Samtidigt som ett vanligt samtal över ett visst tema kan vara intressant och ge 
många goda insikter i ett visst problem, är en intervju något mer än ett givande 
samtal (Bell, 2000). Det var därför viktigt för oss att utforma vissa frågor som 
syftar till respondenternas vardagliga eller verkliga beteende och inte enbart tankar 
kring hur deras önskade beteende ser ut. Vår förhoppning var således att denna 
intervjuform skulle leda till svar av ej enbart normativ/preskriptiv karaktär, utan att 
vi även skulle kunna uttolka resultat av deskriptiv karaktär.  
 
Att i en intervju fånga respondentens verkliga beteende är dock inte 
oproblematiskt. Till den kritik som kan riktas mot intervjuer hör att respondenterna 
i vissa fall förmodligen har en vilja att marknadsföra och framställa sig och 
företaget i så god dager som möjligt, vilket kan innebära att den subjektiva 
verklighet som respektive respondent förmedlar i viss utsträckning kan vara 
förvrängd. En annan risk är att vi som intervjuare på ett omedvetet sätt har 
påverkat respondenterna och deras svar (Bell, 2000). Exempel på detta kan vara att 
de med sina svar vill göra intervjuaren till lags, eller att vi som intervjuare vill få 
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fram svar som stödjer de förkunskaper kring förtroende vi har. Ett tredje problem 
runt intervjuer är att vi som intervjuare kan ha uppfattat respondenternas svar på ett 
felaktigt sätt (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta problem har vi försökt att begränsa 
genom att använda diktafon samt låta respondenterna läsa och godkänna våra 
intervjuutskrifter. Respondenterna fick således en möjlighet att korrigera sakfel 
och göra förtydliganden. Innan intervjuerna inleddes kom vi överens med 
intervjuobjekten om att de vid korrekturläsningen fick välja om de ville deltaga i 
studien med eller utan företagets namn. I ett av våra fyra fallföretag innebar 
korrekturläsningen att respondenten ville vara anonym. Vi valde därför att 
behandla alla intervjuer anonymt. I det fall respondenten ville vara anonym har vi 
dessutom anonymiserat beskrivningen av företaget i fråga. Vi har dock inte ändrat 
karakteristika som företagsstorlek, VD:ns roll eller andra faktorer som är av vikt 
när förtroendeaspekten analyseras. 
 

2.2.5 Bearbetning av information, tolkning och reflektion 
 
Då intervjuerna var utförda var vår uppgift att förmedla den bild vi fått av 
relationerna till läsaren. Att göra våra subjektiva erfarenheter externt tillgängliga 
för läsaren kallas enligt Arbnor & Bjerke (1994) för externalisering. Här valde vi 
att redovisa de olika intervjuerna parvis per relation. Detta för att lättare kunna 
särskilja olika mönster och teoriavvikelser när det i nästa steg var dags att 
analysera våra empiriska resultat. Genom att redovisa empirin per relation tror vi 
oss lättare kunna se skillnader och göra jämförelser mellan de olika relationerna.  
 
Analystankar och tolkningsförslag är något som växt fram kontinuerligt under 
studiens gång men huvudarbetet gjordes i samband med att analysen skulle skrivas. 
När vi tolkade de empiriska resultaten ville vi förstå och förklara motiv, innebörd 
och betydelse av aktörernas handlingar. Det första steget i tolkningsarbetet var 
därför att förstå den subjektiva verkligheten hos de aktörer som studerats. Hur ser 
de på verkligheten och vilka begrepp, synsätt och värderingar är de bärare av? 
Vilka är deras motiv och avsikter? Schutz (1954, ur Alvesson & Sköldberg, 1994) 
menar att forskaren, för att förstå en persons handlingar, först måste förstå 
handlingen utifrån aktörens egna utgångspunkter och synvinklar. Han menar vidare 
att forskaren kan förstå aktörer och handlingar som typfall. Genom att vi som 
forskare försöker bygga typmönster för exempelvis hur kunden resonerar i 
relationen med rekryteringsföretaget blir det möjligt att komma åt den subjektiva 
verkligheten. Sedan gäller det att från denna subjektiva uttolkning gå vidare och 
skapa en objektivt verifierbar teori om subjektiva betydelsestrukturer. Detta sista 
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steg sammanfaller med kritiken som riktats mot kvalitativa ansatser när det gäller 
generaliserbarhet, något som diskuteras nedan i stycke 2.3.  
 
I samband med vår tolkning har vi även försökt att ibland ta ett steg tillbaka och 
reflektera över våra egna tolkningar. Förmågan att vara medveten och kunna 
reflektera tyder enligt Alvesson & Sköldberg (1994) på vetenskaplighet. Våra 
tolkningar påverkas, som tidigare nämnts, av våra tidigare erfarenheter, 
uppfattningar och synsätt. Våra tolkningar är teoriimpregnerade och påverkade av 
vårt vetenskapliga förhållningssätt. Genom att vara medvetna om detta hoppas vi 
kunna inta ett öppet förhållningssätt i vårt tolkningsarbete. Som undersökare i en 
aktörsbaserad studie har vi tagit en aktiv del i det empiriska arbetet vilket innebär 
en risk att vi inte ser skogen för alla träd. Detta är en del av 
tolkningsproblematiken som bäst löses genom att kunna ta ett steg tillbaka och 
reflektera. Genom reflektion hoppas vi även ha uppfyllt kriteriet om trovärdighet, 
eller credibility, som Abrahamsson (2000) med stöd av Hamberg et al beskriver. 
Credibility innebär en logik mellan en studies olika delar, exempelvis att vi som 
forskare bygger vår analys på vad som är rimligt utifrån de metoder vi använt oss 
av och utifrån de sammanhang där vi tillämpat våra teorier. Vi har exempelvis valt 
att använda oss av ett aktörssynsätt som återspeglar sig i vårt val att intervjua olika 
aktörer i en relation för att få reda på deras subjektiva uppfattning om 
förtroendebegreppet. Vi har även försökt att genomgående i arbetet vara öppna 
med våra tankar och resonemang kring de val vi gjort och hoppas därmed att 
läsaren skall kunna förstå våra val.  
 
Avslutningsvis sammanfattar vi vår analys i slutsatser och redovisar vad vi lärt oss 
under arbetets gång. I denna del tar vi upp såväl empiriska som teoretiska 
erfarenheter och lärdomar men reflekterar även över de metodval vi gjort. 
 
 

2.3 GENERALISERBARHET 
 
Att vi valt ut ett mindre antal företag samt att vi tillämpar en fallstudieliknande 
ansats gör att möjligheten till generaliserbarhet minskar (Lundahl & Skärvad, 
1999). Lundahl & Skärvad (1999) menar även att resultat från fallstudier i 
statistisk mening inte kan generaliseras till att gälla för hela populationen. Däremot 
kan resultatet från denna typ av studie användas för att generaliseras till teorier, se 
mönster samt utnyttja tidigare studier som referenspunkt mot vilka de empiriska 
resultaten kan jämföras. För vår studie innebär detta att våra resultat i strikt mening 
endast kan antas gälla för våra studerade fall, men att en vidare tolkning och 
teoriutveckling kan ske då vi applicerar generella teorier på en speciell bransch och 
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därmed ökar kunskapen kring de generella teoriernas giltighet. Våra slutsatser 
kring kundens förtroende i rekryteringsbranschen kan antas gälla även för kund - 
leverantörsrelationer inom tjänstebranschen i allmänhet. Abrahamsson (2000) 
menar att just denna typ av generalisering, eller möjligheterna att överföra 
resultaten till andra sammanhang, är karakteristiskt för kvalitativ forskning. 
Abrahamsson (2000) bygger sitt resonemang på Hamberg et al som i detta 
sammanhang tar upp begreppet transferability med betydelsen att generalisera en 
uppsättning observationer till en bredare teori.  
 
I ovanstående sammanhang vill vi tydliggöra vad som är våra studerade fall 
eftersom det får betydelse för vår studies generaliserbarhet. Utgörs fallen av våra 
intervjuobjekt, det vill säga de enskilda aktörerna, eller är det de företag de arbetar 
för? Här har vi valt att se företagen som studieobjekt men de enskilda aktörerna 
som typfall vars handlingar och verklighetsbilder får respresentera respektive 
företag. Vår förhoppning är att den kunskap vi genererar genom empirin kan 
belysa och precisera den befintliga teorin på ett sätt som kan ses som 
teoriutvecklande då vi belyser generella teorier ur ett specifikt perspektiv. Då vi 
använder oss av aktörssynsättet ser vi, i enlighet med Alvesson & Sköldberg 
(1994), på begreppet generalisering som en successiv utveckling av teorins 
empiriska tillämpningsområde och inte som generella lagar med allmän giltighet.  
 
 

2.4 KOMPLETTERANDE METODKRITIK 
 
Det finns alltid olika vägar att vandra och vi är medvetna om att vår väg, eller vårt 
tillvägagångssätt, har påverkat resultatet av vår undersökning. Vi vill 
uppmärksamma läsaren på att våra litteraturstudier, valet av fallföretag och 
intervjuteknikerna har varit avgörande för analysen och slutsatserna i vår uppsats.  
 
Vi har låtit referensramen ligga till grund för våra frågeställningar under 
intervjuerna och den information vi erhållit är beroende av de frågor vi ställt. 
Därför vill vi reservera oss för att det kan finnas frågor och aspekter som vi borde 
ha uppmärksammat. 
 
Att kombinera ett medvetet vetenskapligt förhållningssätt med objektivitet, är det 
möjligt? Ja den frågan ställde vi oss ganska tidigt i vårt arbete. För att kunna svara 
på frågan hänvisar vi till Huemer (1998) som menar att förtroende inte kan 
undersökas utan att sätta individen, som känner förtroende, i fokus. Detta innebär 
att varken förtroende eller interorganisatoriska relationer är fria från subjektiva 
värderingar och begrepp som objektivitet blir därmed missvisande. Vi har därför 
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valt att använda begreppet inter-subjektivitet som uppkommer då två eller flera 
individer beskriver samma fenomen på liknande sätt. Genom att vi genomfört 
intervjuer med båda parterna i en relation och ställt liknande frågor till dem båda 
anser vi att vi i de fall där parterna ger liknande svar har uppnått en viss grad av 
inter-subjektivitet.  
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt att använda oss av 
ursprungskällor, det vill säga de artiklar där författaren själv redovisar sina tankar 
och teorier. I vissa fall har vi dock ansett att sekundärkällorna på ett tydligt och 
konkret sätt behandlar ämnet varvid vi valt att använda oss av dessa källor istället. 
Detta har vi i förekommande fall markerat i anslutning till aktuell källa. Vi har 
även använt oss av populärvetenskapliga källor, främst för att få en bild av hur 
rekryteringsbranschen ser ut. Här måste vi höja ett varningens finger då vi inte har 
all information bakom de uttalanden och artiklar vi grundat vissa antaganden om 
rekryteringsbranschen på och följaktligen inte kan lita på dessa utsagor till hundra 
procent. 
 
Vid valet av kund tog vi i det ena fallet hjälp av det rekryteringsföretag vi hade 
tagit kontakt med. De förmedlade en kontakt till en av deras kunder, och på detta 
sätt fick vi möjlighet att genomföra intervjuer med denna kund. Detta förfarande 
kan ses som en svaghet då risken finns att rekryteringsföretaget automatiskt valde 
ut den kund de ansåg sig ha bäst och mest utvecklad relation med. Vi anser dock 
inte att detta behöver bli ett problem eftersom vi ser det som vår uppgift att tolka 
kundens subjektiva uppfattning om relationen. Att rekryteringsföretaget väljer en 
kund som de ser sig ha en god relation med innebär inte med automatik att det 
förtroende som kunden upplever är av den karaktär att vi tolkar graden av 
förtroende som hög. Kunden kan exempelvis ha garderat sig genom olika avtal och 
dylikt som gör att relationen fungerar utan att de egentligen upplever så stort 
förtroende.  
 
Vår hermeneutiska utgångspunkt i kombination med vårt aktörssynsätt har även 
medfört en ambition att tolka intervjuobjektens svar och inte enbart utgå från att de 
direkt kan användas till att förklara förekomsten av förtroende. I tre av fyra fall 
fick vi uppfattningen att respondenterna såg intervjutillfället som en möjlighet att 
marknadsföra sig själva och vi har under tolkningsarbetet av deras svar därmed 
varit medvetna om att svaren av denna anledning i vissa avseenden varit mer eller 
mindre korrekta och tillrättalagda. I det fjärde fallet upplevde vi att de svar vi fick 
var mer uppriktiga. Denna uppfattning förstärktes senare när just denna respondent 
uttryckte sin önskan om att vara anonym.  
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3. REFERENSRAM 
 
I denna del av vår studie har vi sammanfattat den litteratur vi använt oss av när vi 
undersökt kundens förtroende till rekryteringsföretag. Vår referensram är 
uppdelad i tre delar. En första del som tar upp varför företag samverkar och leder 
diskussionen till ämnet förtroende. En andra del där begreppet förtroende 
definieras och en tredje del som främst behandlar de faktorer som påverkar 
förtroendet i en relation. Referensramen sammanfattas i nedanstående modell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1, Inledande modell referensram, Källa: Egen 
 
 

3.1 REKRYTERING 
 
Ahrnborg Swenson (1997) hävdar att företag aldrig kan se rekrytering som en 
separat företeelse i sin organisation. Rekryteringen måste istället ses som en 
integrerad del i ett större sammanhang som kontinuerligt påverkas av 
organisationens omvärld. Ahrnborg Swenson (1997) menar vidare att 
rekryteringen är den viktigaste av personalfrågorna. Verksamheten är helt 
beroende av vilka människor som arbetar inom organisationen och i förlängningen 
är detta även avgörande för verksamhetens framtida utveckling. Att rekrytera fel 
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personer kan på så sätt bli ödesdigert för ett litet företag och mycket kostsamt för 
ett större. Dessutom är en felrekrytering något som på grund av lagstiftning är svårt 
att rätta till i efterhand (Lundén, 2000).  
 
Att rekrytera människor till en tjänst kan ske på många olika sätt. Alltifrån 
internrekrytering och kontakter till offentlig eller privat arbetsförmedling är 
metoder som idag används. Det finns ingen allenarådande optimal 
rekryteringsmetod utan tjänstens karaktär är ofta det som avgör valet (Ahrnborg 
Swenson, 1997). Det finns heller ingen mall för hur en urvalsprocess eller en 
intervju ska genomföras. Rekryteringsprocessen är således relativt individuellt 
utformad och företagets fortsatta mångfald och kultur måste beaktas. (Lundén, 
2000) 
 

3.2 INTERORGANISATORISKA RELATIONER 
 

3.2.1 Interorganisatoriska samverkansformer 
 

"If you think you can do it alone in today's global economy, you are highly 
mistaken" (Jack Welch, VD General Electric, Harbison & Pekar, 1998, ur 
Barringer et al, 2000 sid 367). 
 

Även om Welch i ovanstående citat vill göra gällande att det inte finns något annat 
alternativ än interaktion för företag som vill överleva, menar Ahrne (1994) att 
företag, för att uppnå mål och tillgodogöra sig resurser, kan välja att antingen 
samverka (cooperate) eller konkurrera (struggle) med andra företag. Interaktionen 
mellan företag påverkas av huruvida de önskade resurserna finns inom eller utom 
kontroll för de olika aktörerna. Utifrån detta resonemang visar Ahrne på fyra olika 
former för interaktion, vilka åskådliggörs i figur 3.2 nedan. 
 
 

 

 

 

 

Figur 3.2, Olika former för interaktion, Källa: Ahrne (1994), sid 122 
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Då det enbart är de två interaktionsformerna som behandlar samverkan 
(cooperation) som har relevans för vårt arbete, kommer de övriga två 
interaktionsformerna som behandlar konkurrens (struggle) ej att behandlas vidare. 
Samarbete (collaboration) uppstår när företag tillsammans försöker att få kontroll 
över resurser ingen av dem i dagsläget har. Att i en osäker miljö sänka sina 
transaktionskostnader genom samarbete ser Ouchi (1980) som en hierarkilösning9. 
Detta är en närmare form av samverkan än om företagen väljer en lösning i 
marknadsform10 (Ouchi, 1980). Ouchis marknadsform ser vi som 
samverkansformen utbyte (exchange)  i ovanstående modell. Utbyte uppstår när de 
samverkande aktörerna innehar resurser som den andra parten har nytta av.  
 
Med antagandet om opportunism och individers begränsade rationalitet, som vi 
tidigare berört i problemdiskussionen, ifrågasätter Williamson (1975) hur företag 
kan välja hierarkilösningar före marknadslösningar. I praktiken samarbetar dock 
företag med varandra och andra författare (exempelvis Huemer, 2001) förklarar 
detta med förekomsten av förtroende. Williamson har en altruistisk syn på 
förtroende vilket innebär att han anser att förtroende inte är något som hör hemma i 
interorganisatoriska relationer där individer agerar utifrån sitt egenintresse. Utan 
förtroende, som med Williamsons (1975) syn inte finns i relationer mellan företag, 
borde interorganisatoriska samarbeten inte hålla. 
 
Vi har i denna studie utökat den traditionella transaktionskostnadsmodellen med 
begreppet förtroende. Detta innebär, som nedan beskrivs, att vi ser samarbete 
mellan företag som ett sätt att minska transaktionskostnaderna. Detta innebär även 
att vår syn på förtroende delvis skiljer sig från Williamsons altruistiska definition 
av förtroendebegreppet, vilket vi återkommer till i referensramens andra del.  
 

3.2.2 Varför uppstår interorganisatoriska relationer? 
 
”Interorganizational relationships help firms create value by combining resources, 
sharing knowledge, increasing speed to market, and gaining access to foreign 
markets” (Doz & Hamel, 1998, ur Barringer et al, 2000, sidan 367). 
 
Ovanstående citat påvisar stora fördelar med interorganisatorisk samverkan. 
Barringer et al (2000) hävdar att företag har många olika anledningar att ingå 
relationer med varandra, exempelvis kostnadsminskningar, delad risk och ökat 
                                                                 
9 Med detta menas en stabil och återkommande form av transaktioner mellan individer och/eller 
organisationer (Ouchi, 1980).   
10 Innebär en transaktion mellan två parter på marknaden. Båda ser på transaktionen som en 
engångsföreteelse. (Huemer, 1998) 
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lärande. Härigenom anser de att företag överlag är optimistiska till att samverka 
med andra företag. Att ingå ett samarbete eller utbyte är dock en balansgång, och 
för att komma åt externa resurser eller skapa sig legitimitet händer det att företag 
känner sig tvingade att samverka även om det innebär stora nackdelar. (Barringer 
et al, 2000) Trots att fördelarna ser ut att vara större än nackdelarna finns risken att 
bli beroende samt att förlora kontroll och information (Nooteboom, 2002). 
Dessutom kan det innebära stora problem att få samarbetet att fungera. (Barringer 
et al, 2000) 
 
Nedan redogör vi för ett antal faktorer som ses som förklaringar till varför 
interorganisatorisk samverkan uppkommer.  
 
Möjligheten att minska sina transaktionskostnader gör att företag väljer en 
hierarkilösning före en marknadslösning. Transaktionens unikhet, osäkerhet och 
frekvens kan innebära att det kostnadsmässigt är mer fördelaktigt att samverka än 
att hitta marknadslösningar. (Ouchi, 1980 och Dahlgren, 2002-10-07) 
 
Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att organisatorisk samverkan minskar ett 
företags risk. Konkurrens leder till osäkerhet och genom att ingå samarbetsavtal 
eller integrera ett företag med det egna företaget vill organisationen minska den 
osäkerheten.  
  
Ahrnes (1994) ovan beskrivna modell utgår från ett resursbaserat perspektiv. Även 
Barringer et al (2000) fokuserar på resurser som kan erhållas från externa källor. 
Företag samverkar med andra företag för att få tillgång till den/de andra 
aktörens/aktörernas resurser och på detta sätt kan de förstärka sin position 
gentemot konkurrerande aktörer (Child & Faulkner, 1998 ur Barringer et al 2000).  
 
Även strategiska val kan vara en förklaring till att samverkan uppkommer. Denna 
teori bygger på att företag samverkar med aktörer som hjälper företaget att 
verkställa sin strategi och öka sin konkurrenskraft. Som exempel kan nämnas 
samarbeten som minskar den egna produktens time-to-market11 eller blockerar 
samarbetspartens samarbete med andra konkurrenter. (Jarillo, 1989; Harrigan, 
1988 ur Barringer et al, 2000).  Samverkan innebär även strategiska fördelar då 
företag genom detta både kan differentiera sitt sortiment eller nå 
kostnadsbesparingar inom ett flertal områden. (Ouchi, 1980)  
 
Ett annat motiv till interorganisatorisk samverkan är enligt litteraturen lärande 
(exempelvis Jacobsen & Thorsvik, 1998). För ett företag som inte har en speciell 
                                                                 
11 Tiden från produktutveckling tills att varan/tjänsten når marknaden (Christopher, 1998). 
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kunskap kan det vara både dyrt och svårt att köpa in denna kunskap. Genom 
samverkan med ett företag som har kunskap inom detta område kan företag lära sig 
av varandra och på detta sätt öka sin konkurrenskraft (Mowery et al 1996; 
Simonin, 1997 ur Barringer et al, 2000).  
  
En annan förklaring till varför interorganisatorisk samverkan uppstår handlar om 
institutioner. Organisationer har ett tryck på sig att anpassa sig till gällande normer 
och miljö samt uppträda på ett i övrigt legitimt sätt. Detta motiverar företag att 
genomföra handlingar som ökar dess legit imitet och rykte i samhället. Ett sätt att 
göra detta är att samverka med andra företag, t.ex. kan ett mindre företag öka sin 
synlighet och sitt rykte genom att samarbeta med ett större välkänt företag. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 

3.2.3 Vad bygger upp interorganisatoriska relationer? 
 
För att ett samarbete och en relation ska uppstå måste först och främst kundens och 
leverantörens motiv överensstämma med varandra så att en win-win situation12 
uppstår. En grundförutsättning för en relation är således att det måste finnas något 
att hämta för båda parter. Trots att båda parter går in i samarbetet med just denna 
syn är det ändå många samarbeten som misslyckas. En anledning till detta är att 
företagen inte lyckas anpassa sig och lära känna varandras kulturer och normer. 
(Tillmar, 2002) 
  
Om vi närmare studerar vad som bygger upp och utvecklar en relation på ett för 
båda parter gynnsamt sätt, menar Normann (1992) att relationen ofta är av 
självförstärkande natur. Detta eftersom kund och leverantör under tidens gång 
brukar lära sig mer om varandra vilket ökar omfattningen av ömsesidig anpassning 
och beroende. Augustsson & Bergstedt-Sten (1999) menar att det även är viktigt 
att båda parter är engagerade i att sträva mot tydligt identifierade och gemensamma 
mål. Andra viktiga faktorer de för fram är en god kommunikation och en ökad 
integration, exempelvis genom att kunden placerar personal hos leverantören. 
Överhuvudtaget är en vanlig åsikt att ett stort kunddeltagande bygger upp 
relationen (Normann, 1992; Grönroos, 1996)  
 
Normann (1992) menar att kunden kan delta i processen dels genom människors 
kunnande och normbärande men även genom utrustning. Deltagandet kan även ske 
på flera olika stadier i processen. Kunden kan vara med i allt från utformning och 
produktion till kvalitetskontroll och utveckling av tjänsten. Ju mer kunden är 
                                                                 
12 Uttryck som betyder att båda företagen vinner på samarbetet. 
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involverad i processen desto starkare blir relationen mellan kund och leverantör. 
Isacson (2000) menar att även parternas förväntningar på varandra påverkar en 
relation. Det handlar främst om de förväntningar som kunden har på leverantören. 
Det är då viktigt med tydlighet, att det som kunden förväntar sig verkligen är 
samma sak som leverantören tror de ska producera. För att relationen ska utvecklas 
och bli starkare menar Isacson (2000) vidare att leverantören måste uppfylla eller 
ännu hellre överträffa kundens förväntningar.  
 
Syftet med denna första del av referensramen är att ge läsaren en första inblick i 
begreppet interorganisatoriska relationer samt kortfattat visa vad som påverkar en 
relation. Att en relation uppstår behöver dock inte betyda att den fungerar 
tillfredsställande. De anledningar till samverkan vi presenterat ser vi dock som 
grundläggande för att förtroende senare ska kunna uppstå när relationen utvecklas. 
 
  

3.3 DEFINITIONER AV FÖRTROENDE 
 
Huemer (1998) påpekar förtroendebegreppets växande popularitet både i den 
akademiska världen och i arbetslivet. Förtroende ses ofta som en nyckelfaktor för 
att i en relation minska opportunistiskt tänkande, minska risker och reducera 
transaktionskostnader. Förtroendebegreppet är dock både komplext och 
problematiskt att beskriva då det inom forskningen råder många olika 
uppfattningar om hur det ska tolkas och definieras. Det är lätt att gå vilse bland 
definitionerna och deras betydelse för olika författares slutsatser. Ofta beror 
meningsskiljaktigheter mellan olika författare på att de valt att definiera begreppet 
förtroende olika. Vi kommer därför genomgående i denna andra del av 
referensramen behandla olika aspekter kring förtroende utifrån hur olika författare 
grundläggande ser på förtroendebegreppet. Vi är medvetna om att mångfalden av 
de begrepp vi tar upp kan kännas komplext för läsaren varvid vi försökt att i 
möjligaste mån skriva på ett lättförståeligt sätt. Vår strävan har dock inte varit att 
förenkla för mycket eftersom syftet med vår referensram är att spegla rådande 
teoribildning inom området, vilken som sagt är en djungel att ta sig igenom.  
 
Förtroende är ett begrepp som behandlats inom flera olika ämnesområden, 
exempelvis av forskare inom psykologi, sociologi, ekonomi och historia (Lewicki 
& Bunker, 1999). Författare som beskriver förtroende ur ett rent ekonomiskt 
perspektiv fokuserar på kostnader och intäkter och ser uppkomsten av förtroende 
som någonting kalkulativt. Författare med en psykologisk utgångspunkt prioriterar 
aspekter som kontinuitet och intentioner bakom ett handlande för att förtroende 
skall uppkomma. Worchel (1979, ur Lewicki & Bunker, 1999) menar att 
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förtroende ur ett ekonomiskt perspektiv främst har behandlats som förtroende 
mellan organisationer och det förtroende som individer känner till dessa. Inom 
socialpsykologin har förtroende däremot behandlats främst ur ett individperspektiv 
och definierats som förväntningar på motparten i en relation. Vi kommer nedan att 
beskriva förtroende både på individ- och organisationsnivå vilket innebär att vi i 
vissa avseenden har ett rent ekonomiskt perspektiv men i andra avseenden 
använder oss av tankar ursprungligen utvecklade inom andra ämnesområden än 
just ekonomi. Genom att i vår studie sammanföra olika perspektiv ämnar vi 
undersöka huruvida förtroendebegrepp som ursprungligen utvecklats inom 
socialpsykologin även kan användas när kundens förtroende i interorganisatoriska 
relationer definieras.  
 
Lewicki & Bunker (1999) identifierar tre olika typer av förtroende i en 
interorganisatorisk relation:  
 

• Kalkylmässigt förtroende 
• Kunskapsbaserat förtroende 
• Identifieringsbaserat förtroende.  

 
Ovanstående slag av förtroende följer på varandra i takt med att en relation 
utvecklas och utgångspunkten är två parter som inte har någon gemensam historia. 
Det kalkylmässiga förtroendet bygger på att parterna antingen kan bestraffas 
(exempelvis genom ett skadat rykte) om de inte lever upp till förtroendet eller 
belönas om de infriar förtroendet från den andra parten. Denna syn på förtroende är 
marknadsorienterad, beräknelig och drivs av att parterna tror sig få ut mer av 
samarbetet än vad det kostar dem. Det kalkylmässiga förtroendet är känsligt i sin 
karaktär och det behövs inte mycket för att påverka det i negativ riktning.  
 
Det kunskapsbaserade förtroendet bygger på information snarare än bestraffning 
och belöning. Det är ett förtroende som utvecklas över tiden i takt med att parterna 
lär känna varandra. Genom information och kunskap om motparten ökar 
förutsägbarheten kring motpartens handlande vilket stärker förtroendet i relationen 
(Child, 1998). Regelbunden kommunikation och kontakt är en förutsättning för att 
det kunskapsbaserade förtroendet skall växa fram. Denna typ av förtroende är inte 
lika skört som det kalkylmässiga.  
 
Det identifieringsbaserade förtroendet baseras på identifiering med den andra 
partens önskemål och intentioner. På denna nivå existerar förtroende för att 
parterna förstår varandra och därmed kan agera så att resultatet av samarbetet blir 
det bästa för båda parter. Identifieringsbaserat förtroende innebär att den ena parten 
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kan låta den andra parten agera i sitt ställe i transaktioner med tredje part (Deutsch, 
1949, ur Lewicki & Bunker, 1999).  
 
När förtroende diskuteras är det mycket viktigt att skilja mellan vad den ena parten 
gör och hur den andra parten uppfattar detta agerande. I vårt fall där vi undersöker 
det förtroende kunden känner måste vi således skilja på rekryteringsföretagets 
agerande och kundens uppfattning av detsamma. I de fall som kunden är medveten 
om att leverantören agerar på ett förtroendeingivande sätt enbart för att det inte 
finns några andra alternativ kan inte kunden känna mer än kalkylmässigt eller 
kunskapsbaserat förtroende. Leverantören kan exempelvis vara tvingad att hålla ett 
avtal och det finns således inga möjligheter att agera opportunistiskt. Ett annat 
exempel kan vara att leverantören ur ett ekonomiskt perspektiv tjänar på att hålla 
sig till avtalet, det vill säga det finns inga incitament att agera opportunistiskt. 
(Nooteboom, 2002) 
 
Även Sako (2000) definierar tre typer av förtroende i relationen mellan företag: 
 

• Kontraktsbaserat förtroende 
• Kompetensbaserat förtroende 
• Goodwillbaserat förtroende  

 
Det kontraktsbaserade förtroendet innebär att parterna litar på att avtal hålls. Om 
avtalen är muntliga eller skriftliga har ingen betydelse. En stor andel muntliga avtal 
i en relation indikerar att det kontraktsbaserade förtroendet är stort.  
 
Det kompetensbaserade förtroendet innebär att parterna litar på varandras 
kompetens att utföra vad som avtalats om. Ju mindre kvalitetskontroller i en 
relation desto större anses det kompetensbaserade förtroendet vara.  
 
Det goodwillbaserade förtroendet sträcker sig lite längre och innefattar en 
förväntning om att den ena parten inte agerar opportunistiskt, det vill säga till 
nackdel för den andra parten, även om tillfälle ges. Sako (2000) menar vidare att 
goodwillbaserat förtroende medför att den ena parten har förväntningar om att den 
andra parten i positiv mening kan komma att utföra mer än vad som avtalats om. 
Att parterna delar normer och värderingar är en förutsättning för att 
goodwillbaserat förtroende skall kunna utvecklas och detta kan åstadkommas 
genom en öppenhet parterna emellan. När det finns goodwillbaserat förtroende i en 
relation finns inget behov av att motparten ska uppfylla vissa förutbestämda krav 
eller vissa kompetensnivåer. Det finns med andra ord inget behov av vare sig 
kontraktsbaserat eller kompetensbaserat förtroende.  
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Ring (1996) har genom en litteraturstudie definierat två sorters förtroende ofta 
förekommande i ekonomiska relationer:  
 

• ömtåligt/bräckligt (fragile) förtroende  
• motståndskraftigt (resilient) förtroende  

 
Båda sorters förtroende inkluderar förväntningar kring motpartens handling men på 
olika sätt.  Det ömtåliga/bräckliga förtroendet baseras på en kalkylmässig 
bedömning av motpartens agerande och om bedömningen visar sig vara felaktig är 
detta förtroende förbrukat. Det motståndskraftiga förtroendet innebär 
förväntningar på motpartens handlande baserade på en tro att motparten handlar 
med goda avsikter vilket medför att det motståndskraftiga förtroendet kan 
repareras efter en missbedömning. 
 
Vi nämnde tidigare i problemdiskussionen att många författare delar in förtroende i 
huvudsakligen två grupper, en rationell och en social grupp. Vi upprepar i följande 
stycken vad vi tidigare sagt men utvidgar och nyanserar diskussionen något. Vi tar 
nedan upp olika författares definitioner av förtroende och sorterar in dem i nyss 
nämnda grupper. Huemer (1998) delar in förtroendebegreppet i en rationell, 
strategisk del där förtroende enbart uppkommer för att den ena parten i en relation 
ska kunna dra fördelar av samarbetet, så kallat strategiskt förtroende, och en social 
del byggd på känslor och tillit där förtroendet uppkommer utöver handlande för 
egen vinnings skull, så kallat passionerat förtroende.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3, Definitioner av förtroende, Källa: Egen 
 

3.3.1 Strategiskt förtroende 
 
I en relation karakteriserad av strategiskt förtroende är det inte parternas 
intentioner som ger upphov till förtroende utan deras faktiska handlingar. Ett beslut 
att agera förtroendeingivande är i detta fall inte annat än en beräkning där den 
agerande parten vet hur mycket som kan gå förlorat, hur mycket som kan förtjänas 

Strategiskt förtroende 
 

Passionerat förtroende 
 

DEFINITIONER AV FÖRTROENDE 
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och hur stor chansen att vinna något är. (Coleman, 1990, ur Tillmar, 2002) Beslutet 
att visa förtroende beror på sannolikheten att den part man litar på uppfyller vad 
som avtalats. Det strategiska förtroendet ses som något kalkylmässigt, något som 
det går att beräkna sannolikheten på varvid vi ser likheter med Lewicki & Bunkers 
(1999) begrepp kalkylmässigt förtroende. Även Lewicki & Bunkers (1999) 
kunskapsbaserade förtroende är till största delen strategiskt då det grundas på att 
motpartens handlingar kan förutses, förutsatt att tillgången på information är 
tillräcklig. Även Sakos (2000) begrepp kontraktsbaserat och kompetensbaserat 
förtroende kan placeras in under den strategiska definitionsgruppen i figur 3.4 
nedan. Så även Rings (1996) ömtåliga/bräckliga förtroende. Gambetta (1988) är en 
författare med en strategisk grundsyn på förtroende som hävdar att känna 
förtroende är detsamma som att säga att sannolikheten för att den ena parten 
kommer att agera tillfredsställande är tillräckligt hög för att den andra parten ska 
ingå samarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.4, Definitioner av förtroende – strategiskt förtroende, Källa: Egen 
 

3.3.2 Passionerat förtroende 
 
Det som av Huemer (1998) med flera kallas passionerat förtroende är en form av 
förtroende som inte är kognitivt13 baserat utan bygger på att parterna i relationen 
identifierar sig med och känner empati för varandra. I detta sammanhang använder 
Lewicki & Bunker (1999) sitt förtroendebegrepp identifieringsbaserat förtroende. 
Förtroende styrs med denna syn av normer, värderingar och moraliska 
betänkligheter. Sakos (2000) goodwillbaserade förtroende kan sorteras in under 
benämningen passionerat förtroende. Även Rings (1996) motståndskraftiga 
                                                                 
13 Kognitiv = intellektuell, kunskapsmässig. I detta sammanhang förtroende baserat på att man räknat ut 
fördelarna med att spela förtroendefull (Huemer, 2001). 
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förtroende passar in här. En relation baserad på motståndskraftigt förtroende 
karakteriseras av lojala parter, öppenhet, gemensamt lärande och hög moral 
(Tillmar, 2002).  
 
Nooteboom (2002) menar att vad som ovan benämnts passionerat förtroende 
innebär ett agerande utöver egenintresse och ett förtroende för att avtal hålls även 
om det finns både möjligheter och incitament att agera opportunistiskt. Nooteboom 
(2002) benämner detta förtroende intentionsbaserat förtroende. Han menar att 
förtroende i denna betydelse inte kan uttryckas som sannolikheten att motparten 
handlar som förväntat. Anledningen är att individer inte handlar rationellt. Härav 
kan inte förtroende för någons beteende frambringa säkerhet hur motparten 
kommer att agera och förtroende som begrepp kan därför inte ses som något 
beräkneligt eller något som går att göra sannolikhetsberäkningar på. Det 
intentionsbaserade förtroendet framträder när den ena partens reaktion på den 
andra partens misslyckande analyseras. Med ett misslyckande menas i detta 
sammanhang ett agerande som i negativ mening avviker från vad som förväntats. 
Finns intentionsbaserat förtroende i relationen blir tolkningen att misslyckandet 
inte kan bero på motpartens bristande motivation och intentioner att uppträda på ett 
tillfredställande sätt. Misslyckandet tolkas dessutom utifrån övertygelsen att 
motparten aldrig skulle agera utifrån sitt egenintresse. (Nooteboom, 2002) 
 
Det intentionsbaserade förtroendet är altruistisk, vilket innebär ett osjälviskt 
agerande helt utan egenintresse. Detta behöver inte innebära att förtroendet är 
ovillkorligt utan att det existerar inom vissa gränser eller toleransnivåer. Här gör 
Nooteboom (2002) liknelser till privata förhållanden där han påpekar att vi inte ska 
förvänta oss att ens vår bästa vän förblir lojal under livshotande förhållanden eller 
att han/hon kan motstå ett gyllene tillfälle att fuska. Var vi sätter toleransnivåerna 
beror på vilken sorts förtroende som finns i relationen då misslyckandet uppstår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.5, Definitioner av förtroende – passionerat förtroende, Källa: Egen 

DEFINITIONER AV FÖRTROENDE – PASSIONERAT FÖRTROENDE 
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Utöver indelningen av förtroende i en strategisk och en passionerad del menar 
Nooteboom (2002) att allt förtroende är situationsbetingat. Han menar att den ena 
parten i en relation känner förtroende för motparten i något avseende (exempelvis 
kompetens, intentioner) beroende på de omständigheter som råder. Vad som skapar 
förutsättningar för kundens förtroende i en relation behandlar vi närmare i 
referensramens tredje del. Andra författare (exempelvis Sanner, 1997) poängterar 
förhållandet mellan förtroende och förväntningar. Sanner (1997) menar att en 
relation i inledningsskedet endast innehåller förväntningar om motpartens framtida 
handlingar. Först när förväntningarna har infriats uppstår förtroende. Även denna 
aspekt behandlar vi närmare i referensramens tredje och avslutande del.  
 

3.3.3 Individbaserat och organisationsbaserat förtroende 
 
När vi ovan behandlat olika definitioner av förtroendebegreppet gjordes detta utan 
att närmare reflektera över vad det är som aktörerna känner förtroende för. Vad 
menas när vi säger att det finns förtroende för motpartens handlingar? Menas den 
individ i det andra företaget som vi samarbetar med eller menas företaget som 
helhet? Förtroendet mellan två parter i en interorganisatorisk relation kan innebära 
förtroende till enskilda individer eller till organisationen i sin helhet (Huemer, 
1998). Young (1993, ur Huemer, 1998) anser att förtroende kan finnas i tre olika 
former i en relation mellan två företag; Mellan enskilda individer i de två 
företagen, mellan individer och organisationen i sin helhet eller mellan de två 
organisationerna.  
 
Även andra författare gör åtskillnad mellan individbaserat och organisationsbaserat 
förtroende men diskuterar även förtroende ur ett samhällsperspektiv eller 
institutionellt perspektiv. Williams (1988) skiljer mellan mikro- och makrobaserat 
förtroende. Det mikrobaserade förtroendet uppkommer mellan individer i en viss 
interorganisatorisk relation medan det makrobaserade förtroendet är relaterat till 
den institutionella miljö där transaktionen äger rum, exempelvis de sociala normer 
och värderingar som råder inom samhället. Nooteboom (2002) utgår från Williams 
(1988) begrepp men tillför även begreppet mesomiljö. Härvid åsyftas förtroende 
relaterat till företag eller enskilda organisationer. Detta förtroende kan baseras på 
tidigare samarbete med företaget i fråga, dess rykte och dess image.  
 
Nooteboom (2002) är av den uppfattningen att det förtroende en individ kan känna 
för en organisation enbart kan vara av strategisk karaktär, exempelvis förtroende 
för den teknik och kompetens som ett företag använder sig av, medan förtroendet 
till individer kan utvecklas till passionerat förtroende. Nooteboom (2002) menar 
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dock även att enskilda individer kan känna passionerat förtroende för en 
organisation såtillvida att det är organisationen som ligger bakom och formar de 
normer och värderingar som medarbetarna i organisationen uppvisar. Doney et al 
(1998) tydliggör enskilda medarbetares ansvar att gentemot andra företag agera 
utifrån sitt företags normer och värderingar. Även Young (1993, ur Huemer, 1998) 
menar att det förtroende som finns mellan individer skiljer sig från det förtroende 
en individ kan känna till en organisation.  
 
Nooteboom (2002) påpekar att förtroende är något som växer fram genom 
interaktion mellan den institutionella makromiljön (normer, värderingar och sätt att 
uppträda i samhället), mesomiljön (värderingar och normer inom en viss 
organisation) och den mikromiljö som varje relation innebär. Enskilda individer 
påverkar den mesomiljö de verkar i och en organisations sätt att fungera och 
värdera förtroende kan påverka andra organisationer och därmed på sikt även den 
institutionella makromiljön som organisationerna tillsammans verkar i.  
 
Även Sztompka (1998, ur Tillmar, 2002) menar att organisationer spelar en central 
roll för hur förtroende värderas i samhället. Då syftet med vår studie bland annat är 
att undersöka till vem/vad kunden känner förtroende till i en specifik relation 
ämnar vi inte undersöka hur den institutionella miljön ser ut eller hur 
organisationer tillsammans påverkar denna. Vi utgår i vår empiriska del av studien 
från olika organisationer som verkar i samma institutionella miljö varvid vi gör 
antagandet att deras grundläggande normer och värderingar kring 
förtroendebegreppet liknar varandra. Detta antagande grundar vi bland annat på 
Brenkert (1998) som påpekar betydelsen av en nationell kultur med dess historia, 
gemensamma språk och gemensamma normer för uppförande för den 
grundläggande nivå av förtroende som han menar finns i alla samhällen. Aronsson 
& Karlsson (2001) hänvisar till Fukuyama och talar om lågtillits- och 
högtillitssamhällen. Ett lågtillitssamhälle karakteriseras av stor kontroll och 
noggranna regleringar medan ett högtillitssamhälle innebär ett utrymme för 
individer att ta ett stort enskilt ansvar. Det reformarbete mot ett ökat inflytande för 
anställda inom svenska företag som pågått under de senaste decennierna har enligt 
Aronsson & Karlsson (2001) inneburit att det svenska samhället idag kan 
karakteriseras som ett högtillitssamhälle. 
 
Förtroende till en organisation eller ett företag bygger på organisationens rykte och 
image och det finns ett samspel mellan organisations- och individbaserat 
förtroende. Förtroendet för en individ baseras ofta på det förtroende som finns för 
den organisation som individen tillhör och förtroende för organisationen kan 
baseras på förtroendet för de individer som organisationen är uppbyggd av (Doney 
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et al, 1998). Hur detta samspel ser ut är beroende på vilken position och roll den 
enskilda individen har inom organisationen (Nooteboom, 2002). 
 
I figur 3.6 nedan sammanfattar vi de dimensioner av förtroende som vi ovan 
diskuterat och sammanför dem med de definitioner av förtroendebegreppet som vi 
tidigare behandlat. Vi kopplar även samman resonemanget med vår specifika 
studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.6, Till vem/vad känner kunden förtroende? Källa: Tillmar (2002) sid 55, 

egen bearbetning 
 
Utifrån ett mesoperspektiv känner individerna hos kunden förtroende för 
rekryteringsföretaget som organisation. Förtroendet kan vara av en strategisk 
karaktär, vilket innebär att förtroendet baseras på rekryteringsföretagets faktiska 
handlingar, eller av en passionerad karaktär, vilket innebär att det är intentionen 
bakom handlingarna som påverkar kundens förtroende. När passionerat förtroende 
diskuteras utifrån ett mesoperspektiv utgår vi, i enlighet med Nooteboom (2002), 
ifrån att det är organisationen som ligger bakom och formar de normer och 
värderingar som medarbetarna i organisationen uppvisar. Samtidigt är det viktigt 
att påpeka att organisationen i sig inte kan känna förtroende. Denna utgångspunkt 
medför att vi i stycke 3.3.4 sammanfattar det passionerade förtroendet som enbart 
individbaserat. Utifrån ett mikroperspektiv är det den enskilde rekryteraren som 
ger upphov till kundens förtroende. Även förtroendet ur ett mikroperspektiv kan 
delas upp i en strategisk och en passionerad del.  
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3.3.4 Sammanfattning 
 
Såsom tidigare nämnts i problemdiskussionen kan förtroende definieras som 
”något som sträcker sig utöver vad som avtalats i kontrakt och dylikt och som 
innebär att den ena parten litar på att den andra parten ej uppträder 
opportunistiskt trots att han/hon skulle tjäna på det” (Nooteboom, 1996, sidan 
993). Denna definition motsvarar huvudsakligen vad vi ovan benämnt passionerat 
förtroende. Det passionerade förtroendebegreppet är dock mer komplext än vad 
som framgår i ovanstående definition varvid vi nedan väljer att sammanfatta de 
passionerade förtroendedefinitioner vi berört. I nedanstående modell sammanfattar 
vi även de strategiska förtroendebegreppen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.7, Definitioner av förtroende - sammanfattning, Källa: Egen 
 
Den strategiska förtroendegruppen inkluderar förtroende till enskilda individer 
eller till hela organisationer eller företag. Här återfinns Lewicki & Bunkers (1999) 
kalkylmässiga förtroende baserat på att parterna tror sig få ut mer av samarbetet än 
vad det kostar dem. Även Sakos (2000) kontraktsbaserade förtroende baserat på att 
motparten i en relation håller vad som avtalats tillhör den strategiska gruppen av 
förtroende. Lewicki & Bunkers (1999) kunskapsbaserade förtroende bygger på 
information och regelbunden kommunikation över tiden vilket ökar 
förutsägbarheten om motpartens handlande. Sakos (2000) kompetensbaserade 
förtroende, vilket inkluderar en förväntan på motpartens kompetens att utföra vad 
som avtalats, återfinns även detta i den strategiska gruppen av förtroende. Till sist 
placerar vi här Rings (1996) ömtåliga/bräckliga förtroende som bygger på en 
kalkylmässig bedömning, ett förtroende som förbrukas om den kalkylmässiga 
bedömningen visar sig vara felaktig. 

DEFINITIONER AV FÖRTROENDE - SAMMANFATTNING 

Strategiskt förtroende  

Organisations- eller individbaserat 
 

- Ömtåligt/bräckligt (Ring) 

- Kalkylmässigt (Lewicki & Bunker) 

- Kontraktsbaserat (Sako) 

- Kunskapsbaserat (Lewicki & Bunker) 

- Kompetensbaserat (Sako) 

Passionerat förtroende  

Enbart individbaserat 
 

- Motståndskraftigt (Ring) 

- Goodwillbaserat (Sako) 

- Identifieringsbaserat (Lewicki & Bunker) 

- Intensionsbaserat (Nooteboom) 
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Den passionerade förtroendegruppen inkluderar enbart förtroende till enskilda 
individer, även om det är företagens normer och värderingar som ligger bakom de 
enskilda individernas agerande. Här återfinns Nootebooms (2002) 
intentionsbaserade förtroende vilket inkluderar en förväntan om att motparten 
agerar utöver sitt egenintresse och inte utnyttjar eventuella möjligheter att agera 
opportunistiskt. En förväntan om att motparten ej agerar opportunistiskt även om 
tillfälle ges är dessutom grunden i Sakos (2000) goodwillbaserade förtroende. 
Detta förtroende inkluderar även en förväntan om att motparten kommer att utföra 
mer än vad som avtalats. Rings (1996) motståndskraftiga förtroende innebär en tro 
på att motparten handlar med goda avsikter och tillhör därmed den passionerade 
gruppen av förtroende. Slutligen tar vi här upp Lewicki & Bunkers (1999) 
identifieringsbaserade förtroende som innebär en identifiering med motpartens 
önskemål och intentioner vilket medför ett resultat som är det bästa för båda parter.  
 
Oavsett vilken förtroendedefinition vi väljer att utgå ifrån innebär den 
interorganisatoriska relationen att den ena parten på något sätt litar på motpartens 
handlande. Relationen eller samarbetet inkluderar även ett visst mått av osäkerhet, 
eller risk, eftersom den ena parten inte helt och hållet kan förutsäga motpartens 
agerande. (Nooteboom, 2002) Relationen kan dessutom beskrivas i termer av 
förväntningar baserade på tidigare erfarenheter eller det rykte som motparten har 
(Sanner, 1997).  
 
 

3.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRTROENDE 
 
När vi i denna tredje del av referensramen behandlar förtroendebegreppet åsyftas 
förtroende i generell mening. Vi kommer endast i enstaka fall precisera om 
förtroendet är av strategiskt eller passionerat slag.  
 
Förtroende i en relation innebär ökade möjligheter till riskhantering, begränsad 
opportunism, och minskade transaktionskostnader (Becerra & Huemer, 2002). Vi 
har tidigare i referensramens första del påpekat att ovanstående faktorer är 
anledningar till att samarbete initialt uppstår. Då ett förtroende dessutom 
uppkommer i samarbetet ökas dessa faktorers relevans. Att förtroende påverkar ett 
antal faktorer i positiv riktning är således klarlagt, men frågan är om det går att 
identifiera vad det är som påverkar förtroendet? Nooteboom (2002) menar att 
försöka tvinga fram förtroende är detsamma som att försöka tvinga fram 
spontanitet. Däremot kan förutsättningar för förtroende skapas, något som vi redan 
har fastställt i slutet av stycke 3.2.3. Nedan kommer vi närmare att behandla 
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huruvida faktorer som exempelvis öppenhet, förväntningar, rutiner, kontroll och 
risk skapar förutsättningar för förtroende.  
 

3.4.1 Öppenhet, Kunskap och Integration 
 
Förtroende kan ses som en produkt av samarbeten. Samarbete leder till förtroende 
som i sin tur kan innebära större vilja att samarbeta (Anderson & Narus, 1990, ur 
Huemer, 1998). Samarbete är dock ett brett begrepp som innehåller många olika 
delar. Samarbete kan exempelvis karakteriseras av en öppenhet mellan parterna. 
Just öppenhet ses av många författare (exempelvis Nooteboom, 2002) som en 
förutsättning för att förtroende skall uppstå. Tillmar (2002) beskriver förtroende i 
termerna av öppenhet, ärlighet och intresse för båda parternas bästa. Enligt Sako 
(2000) leder denna öppenhet mellan företag inte bara till minskade 
transaktionskostnader, utan även till att den andra parten erhåller kunskap genom 
ökade möjligheter till gemensamt lärande. Normann (1992) menar i enlighet med 
Tillmar (2002) att en relation ofta är av självförstärkande natur. Detta eftersom 
parterna under tidens gång brukar tillskansa sig kunskap och därmed lära sig mer 
om varandras rutiner och arbetssätt. Att skaffa sig kunskap om och verkligen förstå 
den andra parten i en relation är dock svårt då organisationsspecifik kunskap ofta 
är tyst kunskap14 och sitter i väggarna, speciellt i det lilla företaget som ofta 
fungerar bra utan nedskrivna dokument (Mintzberg, 1983).  
 
Augustsson & Bergstedt-Sten (1999) menar att organisationers lärande om 
varandra ökar genom engagemang, god kommunikation och en ökad integration. 
Överhuvudtaget är en vanlig åsikt att integration och ett stort kunddeltagande 
bygger upp relationen (Normann, 1992; Grönroos, 1996). Normann (1992) menar 
att deltagandet kan ske på flera olika stadier i processen. Kunden kan vara med i 
allt från utformning och produktion till kvalitetskontroll och utveckling av tjänsten. 
Ju mer kunden är integrerad i processen desto starkare blir relationen samtidigt 
som förutsättningarna för uppkomsten av förtroende ökar. 
 

3.4.2  Tid, Förväntningar och Rutiner 
 
Beroende på hur förtroende definieras är det mer eller mindre möjligt att skapa 
förutsättningar för förtroende. Utifrån det strategiska förtroendeperspektivet går, 
som tidigare beskrivits, förtroende att beräkna och ses därför som lättare att bygga 

                                                                 
14 Med tyst kunskap åsyftas ej uttalade eller nedskrivna normer och värderingar i en organisation 
(Mintzberg, 1983). 
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upp på medveten väg. Med ett mer passionerat förtroendeperspektiv baseras 
förtroende på ärlighet och öppenhet vilket enbart kan skapas genom att prioritera 
långsiktiga gemensamma fördelar framför kortsiktiga vinstchanser för enbart den 
ena parten. (Lorentz, 1988, ur Huemer, 1998) Med denna grundsyn är förtroende 
något som naturligt växer fram i en relation vartefter och inte något som kan 
skapas. Detta överensstämmer med vad som enligt Tillmar (2002) är den allmänna 
uppfattningen inom förtroendelitteraturen; att förtroende initialt är lågt i en relation 
men växer i takt med att parterna får erfarenhet av varandra. Om det inte finns 
något förtroende innan en relation inleds är det enda sättet att skapa förutsättningar 
för förtroende att låta relationen växa över tiden.  
 
Zucker (1986) skiljer mellan: 
 

• förtroende relaterat till den relation eller process som samarbetet mellan två 
företag innebär  

• förtroende relaterat till en speciell individs karakteristika 
• förtroende till den institutionella miljö som samhället innebär 

 
Om vi använder oss av Zuckers (1986) ovanstående indelning av förtroende finner 
vi att förtroende relaterat till en särskild relation eller process kan skapas med hjälp 
av ett känt varumärke och ett fördelaktigt rykte. Detta kräver dock att den ena 
parten har skapat sig förväntningar baserade på den andra partens goda rykte. 
Detta förtroende förstärks även genom ökat informationsutbyte och genom rutiner 
mellan de båda parterna i en relation. Rutiner medför att medvetenheten om andras 
möjligheter att agera opportunistiskt minskar samtidigt som man själv i allt mindre 
utsträckning bryr sig om de chanser man får att agera opportunistiskt (Nooteboom, 
1996). Förtroende relaterat till en viss relation/process kan således sägas vara både 
en grund för relationen att utgå ifrån och ett resultat av att relationen framskridit 
(Nooteboom, 2002).  
 
Förtroende baserat på den andra partens speciella karakteristika är individbunden 
och därför svår för någon utomstående att skapa förutsättningar för. Uppstår 
förtroende är detta baserat på individspecifika värderingar och föreställningar som 
överensstämmer mellan två individer i en relation.  
 
Institutionsbaserat förtroende är förankrat i den miljö som omger de båda parterna i 
form av licenser och certifieringar vilket innebär ett sätt att skapa förtroende.  
 
Ovan redovisar vi Zuckers (1986) åsikt att förtroende skapas genom den andra 
partens varumärke eller goda rykte. Detta förtroende baseras på att den ena parten 
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innan relationen har inletts har skapat sig förväntningar kring detta varumärke eller 
rykte. Ovanstående syn att parter, som tidigare inte har samverkat, kan känna 
förtroende till varandra genom ett känt varumärke eller ett gott rykte är inte 
oemotsagt. Sanner (1997) menar att en relation i inledningsskedet endast innehåller 
förväntningar om motpartens framtida handlingar. Han anser att först när 
förväntningarna har infriats kan man tala om förtroende. Förtroende är enligt 
Sanner (1997) något som tar tid att växa fram och något som följaktligen inte finns 
mellan två för varandra okända aktörer i inledningsskedet av en relation. 
 

3.4.3 Kontroll 
 
Huruvida kontroll är en förutsättning för ett ökat förtroende eller förtroende en 
förutsättning för att minska kontrollen i en relation är beroende av hur 
förtroendebegreppet definieras. Nooteboom (2002) påpekar att förhållandet mellan 
förtroende och kontroll är beroende av om förtroendet, eller lojaliteten, är av 
strategiskt eller passionerat slag. Är förtroendet strategiskt och baserat på 
egenintresse finns behov av extern kontroll medan passionerat förtroende inte 
behöver kontrolleras i samma utsträckning. Kontroll av varandras agerande i en 
relation behöver inte alltid likställas med kontrakt och andra formella instrument. 
Är relationen uppbyggd på passionerat förtroende innebär kontrollen en slags 
social kontroll uppbyggd på att de båda parterna känner till vilka normer och 
värderingar som gäller i samarbetet (Zucker, 1986).  
 
Nooteboom (2002) delar in uppkomsten av förtroende i tre steg baserat på Lewicki 
& Bunkers (1999) förtroendebegrepp (inom parentes).  
 

• Steg 1. Hög grad av kontroll då förtroendet är lågt (kalkylmässigt 
förtroende). 

 
• Steg 2. Värdering av parternas trovärdighet, utveckling av toleransnivåer för 

förtroende (kunskapsbaserat förtroende). 
  

• Steg 3. Utökade toleransnivåer som en följd av ett ökat förtroende och att 
parterna identifierar sig med varandra (identifieringsbaserat förtroende). 

 
I det första steget, när relationen mellan två företag precis har inletts, måste 
parterna ta hänsyn till det faktum att motparten kan ha bristande kunskap och/eller 
agera opportunistiskt. Ett sätt att hantera denna osäkerhet och öka förutsättningarna 
för att kalkylmässigt förtroende skall uppkomma är att skapa skydd genom 
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kontrollmekanismer som ser till parternas egenintresse (kontrakt, avtal, skapa 
beroende med mera). Detta kan dock inledningsvis vara svårt då kunskapen kring 
motparten i ett initialt skede är relativt liten. Ett annat sätt att hantera denna 
osäkerhet, utan att inledningsvis behöva ta så stora risker, är att utveckla relationen 
stegvis och på så sätt reducera intentionen att agera opportunistiskt. Detta kan 
exempelvis göras genom att skapa ömsesidigt beroende och dela på investeringar. 
Problemet med denna typ av styrning är att den inte är helt självreglerande. Det 
finns fortfarande kvar ett visst kontrollbehov.  
 
I det andra steget i Nootebooms (2002) modell, utökas kunskapen om och 
erfarenheten av varandra, vilket innebär att trovärdigheten hos parterna kan 
värderas. Samtidigt ger denna ökade kunskap och erfarenhet förutsättningar för 
förtroendet att utvecklats mot ett mer kunskapsbaserat förtroende. Ett förtroende 
som i sin tur minskar behovet att kontrollera motpartens agerande in i minsta 
detalj. Om den ena parten agerar på ett icke önskvärt sätt finns dock fortfarande 
möjlighet för den andra parten att genom kontrollmekanismer minska sin osäkerhet 
kring motpartens agerande. I steg 2 fastställs även nivåer inom vilka förtroendet 
existerar.  
 
I det tredje steget kan toleransnivåerna utökas då parterna känner samhörighet och 
litar på varandra vilket innebär en känsla av mindre osäkerhet och ett lägre 
risktagande samtidigt som kontrollbehovet minskar ytterligare. Känslan av lojalitet 
till motparten och det identifieringsbaserade förtroendet som härmed uppkommer 
reducerar även intentionen att agera opportunistiskt. Jämfört med det 
kunskapsbaserade förtroendet som finns i steg 2 och de sätt som vid denna form av 
förtroende kan användas för att reducera intentionen att agera opportunistiskt 
(skapa ömsesidigt beroende och dela på investeringar) är det identifieringsbaserade 
förtroendet självreglerande eftersom denna typ av förtroende drivs av en inre 
motivation av parterna att göra sitt allra bästa. 
 
I ovanstående resonemang runt kontroll och garantier uppkommer en intressant 
fråga. I vilken utsträckning kan leverantören agera i egenintresse innan kunden 
upplever det som negativt och väljer att utnyttja garantier eller andra 
kontrollmekanismer? Förtroende är enligt Huemer (1998) något som existerar tills 
något som talar för dess nackdel inträffar. Förtroende skapas på den information 
som finns tillgänglig för tillfället. Ändras vår tillgång på information är det möjligt 
att även vårt förtroende ökar eller minskar. Nooteboom (2002) talar om övre och 
nedre gränser för förtroende. Den övre gränsen anger när lockelsen att agera 
opportunistiskt blir för stor och den nedre anger små handlingar som motparten 
kan utföra utan att vårt förtroende nämnvärt påverkas. Var dessa gränser går är 
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olika från fall till fall, beroende på tidsaspekten, hur relationen ser ut samt vilken 
grad av förtroende som finns från början. När ett förtroende i Nootebooms (2002) 
steg 1, relaterat till en viss relation/process, utvecklas till steg 2 sätts dessa 
toleransnivåer utifrån erfarenheter som fås i interaktionen mellan relationens 
parter. Williamson (1975) har, som tidigare nämnts, en altruistisk syn på 
förtroende. Han är därför kritisk till att använda förtroendebegreppet i 
företagsekonomiska sammanhang. Utgångspunkten i Williamsons resonemang är 
att altruistiskt förtroende är blint i den bemärkelsen att det inte finns några gränser. 
Här skiljer sig Williamsons (1975) och Nootebooms (2002) uppfattningar åt. Båda 
menar att förtroende är altruistiskt men Nooteboom (2002) gör tillägget att 
förtroendet endast existerar inom uppsatta gränser, vilket innebär att han inte ser 
förtroende som någonting ovillkorligt eller blint. Detta medför således att 
Nooteboom (2002) menar att passionerat förtroende kan existera i 
interorganisatoriska relationer. 
 
Nooteboom (2002) poängterar att ovanstående inte är en generell modell för hur 
förtroende uppkommer och utvecklas. I det andra steget kan parterna exempelvis 
komma fram till att det inte finns något utrymme för kunskapsbaserat förtroende, 
därmed behålls kontrollen från det första steget. Det tredje steget kanske inte 
uppkommer överhuvudtaget då den ökade kunskapen medför att toleransnivåerna 
snarare minskar än ökar. Nooteboom (2002) förespråkar att utveckla en relation 
stegvis istället för att försöka gardera sig mot risk genom kontrollmekanismer. Han 
menar att en relation som startar med misstroende och rivalitet blir svår att vända 
så att utrymme ges för utveckling av förtroende.  
 
Tomkins (2001) knyter samman behovet av att kontrollera motpartens agerande i 
en relation med behovet av information kring motparten. Han framställer 
förhållandet mellan förtroende och informationsbehov grafiskt, se figur 3.8. Upp 
till en viss nivå av förtroende krävs mer information om motparten för att 
förtroendet skall utvecklas. När denna nivå har passerats är förtroendet så starkt, 
eller motståndskraftigt om vi använder oss av Rings (1996) förtroendedefinition, 
att informationsbehovet för att kunna kontrollera motpartens agerande sjunker. 
Tomkins (2001) modell kan jämföras med Sakos (2000) resonemang om att en 
relation innehållande goodwillbaserat förtroende inte behöver innehålla vare sig 
kontraktsbaserat eller kompetensbaserat förtroende. Den ena partens förtroende är i 
en sådan relation så stort att information om motpartens kompetens och förmåga 
att hålla avtal känns överflödig.  
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Figur 3.8, Förhållande mellan förtroende och informationsbehov, Källa: Tomkins 
(2001), sid 168 

 
Det råder en allmän uppfattning om att kontrakt aldrig kan vara hundraprocentigt 
heltäckande och det finns således alltid en viss osäkerhet eller risk som ej går att 
kontrollera bort. Detta medför att kontroll måste kompletteras med förtroende. 
(Nooteboom, 2002) En annan tendens i litteraturen är att se förtroende och kontroll 
som substitut till varandra (Macaulay 1963, Nooteboom, 1996). Den 
grundläggande tanken med detta är att ingen kontroll behövs i en relation baserad 
på förtroende samt att kontrakt och kontroll verkar negativt på det förtroende som 
finns i relationen. Enligt Macaulay (1963) kan detaljerade kontrakt från den ena 
partens sida signalera misstro och vara början till en nedåtgående spiral som förstör 
den sociala delen av en relation och det förtroende som fanns från början. Detta 
trots att den institutionella miljön i vår del av världen vilar på en grund där 
kontrakt generellt sett inger förtroende (Nooteboom, 2002). Woolthuis (1999, ur 
Nooteboom, 2002) har empiriskt testat ovanstående i Holland och funnit att 
förtroende och formella kontrollinstrument kompletterar varandra i lika stor 
utsträckning som de är substitut till varandra. Å ena sidan kan förtroende ses som 
substitut till detaljerade kontrakt när dessa syftar till att förhindra opportunistiskt 
beteende. Å andra sidan är inte alltid syftet med kontrakt att förhindra 
opportunism, de kan istället vara upprättade som minnesbeskrivningar kring 
överenskommelser och dylikt. I dessa fall måste förtroende och kontroll ses som 
komplement till varandra. Av denna åsikt är även Seal et al (1999) som menar att 
förtroende i en interorganisatorisk relation kan reducera förhandlings- och 
kontrollkostnader samtidigt som redan låga kontraktskostnader innebär ett litet 
behov av att etablera förtroende. Förtroende kan även ses som en förutsättning för 
att upprätta kontrakt och i de fallstudier som Woolthuis (1999, ur Nooteboom, 
2002) genomförde visade det sig att kontrakt upprättade i en miljö baserad på 
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förtroende uppfattades som ett konkret resultat av en överenskommelse som inte 
hade varit möjlig utan förtroende.  
 
För att sammanfatta referensramen och återknyta till vår inledande modell (se figur 
3.1) presenterar vi nedan en avslutande modell. Denna är, jämfört med den förra, 
utvecklad med de förtroendedefinitioner som har presenterats i referensramen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 3.9, Avslutande modell referensram, Källa: Egen 
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4. EMPIRI 
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera de intervjuer vi har genomfört. 
Syftet med empirikapitlet är att förmedla våra intryck och erfarenheter och 
samtidigt låta läsaren göra sina egna tolkningar. För att underlätta detta har vi 
valt att redovisa de fyra intervjuerna i två delar som motsvarar de två 
relationerna. Varje relation inleds med en beskrivning av respektive företag. 
Därefter tar vi upp delar som beskriver relationen och implicit eller explicit 
hjälper oss när vi senare ska beskriva och analysera förtroendebegreppet. Då vi 
valt att låta våra intervjuobjekt vara anonyma benämner vi fortsättningsvis de 
båda relationerna relation X och relation Y. 
 

4.1 RELATION X 
 

4.1.1 Presentation av kund X och rekryteringsföretag X 
 
Presentation av kund X 
 
Kunden är ett mindre familjeägt företag inom mediabranschen. Företaget är beläget 
i Linköping och har de flesta av sina kunder i Östergötland. Idag drivs och ägs 
företaget av en VD som är den sjätte generationen i företaget. Den nuvarande 
VD:n tillträdde år 2000 och har sedan övertagandet arbetat med att förändra 
företaget mot ett modernare och mer tekniskt avancerat företag som i större 
utsträckning än tidigare satsar på marknadsföring och försäljning. Denna 
utveckling innebär att de anställdas roller kan komma att förändras samtidigt som 
VD:ns ledarstil har ändrats i samband med generationsskiftet för ett par år sedan. 
Han beskriver dock företaget som ett familjeföretag med gamla anor, en låg 
personalomsättning och en god stämning. Det är viktigt att alla medarbetare känner 
att de utvecklas och därför satsas det på utbildningar och en god arbetsmiljö. Alla 
ska vara med på företagets utveckling och veta vart företaget är på väg.  
 
Mediabranschen är en bransch som präglas av många små och medelstora företag 
samt ett fåtal större aktörer. Alla dessa erbjuder liknande tjänster och för att skapa 
konkurrensfördelar menar VD:n att det under de senaste åren blivit allt viktigare att 
skapa och bibehålla långvariga och hållbara kundrelationer. Som ett led i denna 
utveckling och som ett steg i den modernisering och tillväxtstrategi som vår kund 
genomgår har en ny tjänst, en säljare med Key Account ansvar, införts. När denna 
tjänst skulle tillsättas tog företaget hjälp av ett bemanningsföretag som har 
rekrytering som ett av sina verksamhetsområden. 
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Presentation av rekryteringsföretag X 
 
Rekryteringsföretaget är som ovan nämnts i grunden ett bemanningsföretag som 
bland annat bedriver rekryteringsverksamhet. Rekryteringsverksamheten står idag 
för ca 5 procent av rekryteringsföretagets totala verksamhet. De senaste åren har 
företaget varit ett av Sveriges snabbast växande företag och finns idag på 18 orter i 
Sverige. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har idag drygt 2300 
anställda. Företaget bedriver sin verksamhet inom en rad olika yrkesområden: 
Ekonomi, Bank & Finans, Juridik, Kontor, IT, Sälj & Marknad, Teknik, Personal 
& Lön, Pedagogik, Life Science och Vård. Företaget är även geografiskt indelat i 
regioner. Vi har varit i kontakt med rekryterare inom Region Öst, en region med 
erfarenhet av rekrytering inom de flesta yrkesområden men med tyngdpunkt på 
Ekonomi och Sälj & Marknad. Majoriteten av rekryteringsuppdragen rör 
kvalificerade tjänster och företaget arbetar med tre olika rekryteringsmetoder. 
Kunden kan efter samråd med rekryteringsföretaget välja att leta efter en ny 
medarbetare via rekryteringsföretagets kandidatbank15, via annonserad rekrytering 
eller genom search16. Då det i den studerade relationen enbart rekryterades via 
annonsering avgränsar vi oss fortsättningsvis till detta område.  
 
Rekryteringsföretaget har idag ett väletablerat varumärke samtidigt som den 
rekryterare vi pratat med upplever att deras kunder i allmänhet har liten kunskap 
om vilka tjänster som erbjuds. För att råda bot på detta och för att nischa sig som 
rekryteringsföretag har bemanningsföretaget startat en reklamkampanj med syfte 
att framhäva sin erfarenhet och kompetens inom det kvalificerade 
tjänstesegmentet.  
 
Relationen mellan kund X och rekryteringsföretag X är relativt ny. Kunden 
kontaktade rekryteringsföretaget för första gången i somras och den nya 
medarbetaren har i dagsläget arbetat hos kunden i ca två månader. 
 

4.1.2 Varför tar kunden hjälp av ett externt rekryteringsföretag? 
 
Anledningen till att kunden valde att kontakta rekryteringsföretaget var att kunden 
själv saknade kunskaper kring hur den nya försäljningstjänsten skulle kunna se ut. 
Osäkerheten bestod i att det handlade om en ny roll, en ny position och ett nytt 
område där företaget tidigare inte varit aktiva. Tidigare har kunden rekryterat själv 

                                                                 
15 Med detta menas en databas med lämpliga kandidater som rekryteringsföretaget förfogar över. 
16 Kallas också headhunting och innebär att rekryteringsföretaget letar efter lämpliga kandidater bland 
ansökanden de tidigare varit i kontakt med och som lagts in i rekryteringsföretagets databas. 
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men då har det enbart handlat om att ersätta en medarbetare med en annan på en 
befintlig post. Att ta del av rekryteringsföretagets kunskaper och erfarenheter när 
det gäller att rekrytera personal var en viktig förklaring till att kunden överlät sin 
rekrytering, men även tillgången till rekryteringsföretagets erfarenheter inom 
marknads- och försäljningsområdet var av stor vikt.  
 

4.1.3 Rekryteringsprocessen och kundens deltagande 
 
Själva rekryteringen är en process där kunden är mer eller mindre delaktig i de 
olika stegen. I vårt fall var kunden med vid utformningen av platsannonsen och i 
rekryteringsprocessens inledning. Rekryteringsföretaget inleder alltid varje 
rekrytering med intervjuer hos kunden och beroende på hur kvalificerad tjänst som 
skall tillsättas, intervjuas en eller flera personer. Syftet med dessa intervjuer är att 
rekryteringsföretaget ska bilda sig en uppfattning om vilka förutsättningar som 
råder på kundens marknad och vilken position den nya medarbetaren ska ha hos 
kunden. Rekryteraren genomförde två till tre intervjuer med kundens VD och 
ställde frågor för att skaffa sig en bild av vart företaget var på väg och vilka 
visioner och strategier som fanns. Därefter plockades tre kandidater fram som 
rekryteraren ansåg vara lämpliga för tjänsten och som VD:n fick möjlighet att 
träffa. Hur rekryteringsprocessen i praktiken gick till informerades kunden inte om, 
mer än att VD:n informerades om att det kommit in många ansökningar. I vår 
intervju med rekryteringsföretaget menar dock rekryteraren att alla kunder ges 
möjligheten att delta under de första intervjuerna och ta del av all information 
kring de sökande kandidaterna. Detta är dock en möjlighet som ingen kund hittills 
har valt att utnyttja. 
 
Rekryteringsföretagets inledande intervjuer resulterar i en kravprofil där formella 
krav specificeras men även mjukare delar såsom personlighet och ledaregenskaper 
lyfts fram. Genom att försöka sätta sig in i kundens situation specificeras de 
egenskaper rekryteraren tillsammans med kunden tror att den nya medarbetaren 
bör ha. I vårt fall ansåg rekryteraren att kunden behövde en utåtriktad, 
utvecklingsorienterad säljare. Egenskaper som senare skulle komma att prioriteras 
när rekryteringsprocessen genomfördes. Rekryteringsföretaget tog således en aktiv 
del i arbetet med att precisera de krav som skulle ställas på den nye medarbetaren. 
Det handlade framförallt om formella krav såsom utbildning och tidigare 
erfarenheter. Just erfarenheten av liknande arbetsuppgifter fick stor betydelse i 
denna rekrytering då kunskapen om hur en säljare med Key Account ansvar arbetar 
saknades hos kunden. 
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När annonsen var utformad och publicerad och ansökningarna kommit in valde 
rekryteringsföretaget ut cirka tio kandidater vars ansökan stämde överens med 
ovan nämnda kravprofil. Detta urval gjorde rekryteringsföretaget själva utan 
medverkan från kund X. Dock påpekar den rekryterare vi intervjuade att han vid 
minsta osäkerhet kring en kandidats lämplighet alltid kontaktar kunden för en 
gemensam diskussion. De tio kandidaterna kallades sedan till en noggrann intervju 
med rekryteringsföretaget. Intervjun tar cirka tre timmar i anspråk och innehåller 
bland annat personlighetstester. Genom en mängd frågor mäter dessa tester olika 
personliga egenskaper hos kandidaten. Egenskaper som sedan matchas mot 
kravprofilen. Genom intervjuteknik och sin erfarenhet av att möta och intervjua en 
mängd olika människor anser rekryteraren att han efter denna intervju hade fått en 
bra bild av kandidaten. Efter intervjuerna sammanfattade rekryteraren 
kandidaternas förutsättningar för den aktuella tjänsten, både positiva egenskaper 
men även betänkligheter. De tre kandidater som ansågs vara de bästa presenterades 
sedan för kund X som själv fick kalla dessa till en andra intervju. 
  
För att kunna hitta den rätta medarbetaren behöver rekryteringsföretaget tillgång 
till omfattande information om kunden. Denna skaffar sig rekryteraren under de 
inledande intervjuerna med kunden som ovan beskrivits. Genom kunskap om 
kundens företagskultur och människorna som arbetar hos kunden ökar 
förutsättningarna för att kunna göra en bra rekrytering. Denna kunskap kan dock 
vara mycket svår att konkretisera och är något som växer fram över tiden i en 
kundrelation. Att känna av en företagskultur är för en utomstående mycket svårt. 
Den rekryterare vi intervjuade medger detta, men menar även att en viss 
grundläggande förståelse för hur företagsklimatet är och vilka värderingar som 
finns hos kunden kan fås genom att prata med kundens personalchef. Vilket 
intryck rekryteraren får av chefen och hur denna utövar sitt ledarskap är också 
något som får betydelse för vilka personliga egenskaper som anses vara passande 
hos den nya medarbetaren. 
 
I vårt fall upplevde kunden att rekryteraren inte i tillräcklig utsträckning tog 
hänsyn till det företagsklimat och den kultur som råder. Genom att även intervjua 
anställda (utöver VD:n själv) tror han att rekryteraren kunde ha fått en bättre bild 
av hur man ska vara för att passa in i det lilla familjeföretaget. Han är av den 
åsikten att det är svårt för en extern person, som inte har arbetat ”inom husets fyra 
väggar”  att avgöra rådande företagskultur.  
 
Rekryteringsföretagets uppfattning om kundens företagskultur kan sammanfattas 
med följande citat: ”Ett företag inom mediabranschen som är väldigt konservativt, 
format av den förre VD:n, med enskilda anställda som arbetat där under mycket 
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lång tid och som därigenom har stor informell makt. Det har varit ett 
ordermottagande företag som nu den unge VD:n försöker göra mer 
marknadsinriktat.”  Denna uppfattning är något som har växt fram efterhand under 
rekryteringsprocessen och rekryteraren menar att han även fått kunskap om den 
unge VD:ns sätt att vara chef och hur han hanterar sin personal. Denna insikt 
innebär att rekryteraren vid en eventuell nästa rekrytering skulle prioritera andra 
egenskaper hos den nya medarbetaren, eller för att använda rekryterarens egna ord: 
”Hade jag vetat det jag vet nu så hade jag gjort annorlunda så att säga då”.  
 
Cirka två månader efter att den nya medarbetaren har börjat sin anställning görs en 
utvärdering där rekryteringsföretaget pratar med både kunden och dess nya 
medarbetare. Rekryteraren använder sig av fastställda formulär som ovanstående 
personer fyller i och ser detta formulär som en feedback på sitt eget arbete under 
rekryteringsprocessen. Det handlar även om att kunden ska ha följt en 
introduktionsplan som rekryteraren tidigare specificerat. Utvärderingen bildar 
sedan underlag för den kvalitetsutvärdering som rekryteringsföretaget använder 
internt. Om kunden inte är nöjd med den nya medarbetaren har 
rekryteringsföretaget en garanti som innebär att de kostnadsfritt gör om 
rekryteringsförfarandet inom tre månader. Denna tid anser vår kund är lite för kort. 
VD:n menar att det kanske fungerar i en stor säljorganisation där arbetsuppgifterna 
är specificerade från början, men inte i ett litet företag där tjänsten måste byggas 
från grunden. Efter de två månader som gått anser inte kundens VD att han kan 
avgöra huruvida han är nöjd med den nya medarbetaren eller inte. Han är även 
tveksam till om rekryteringsföretaget verkligen skulle göra om hela 
rekryteringsprocessen om han skulle visa sig vara missnöjd med den nya 
medarbetaren. ”Okej om vi var IBM eller så, då skulle de ju göra allt, men det är ju 
lite svårare kanske när det bara handlar om en plats på ett så litet företag som 
mitt.” Samtidigt påpekar han hur viktigt det är att den nya medarbetaren passar in: 
”Vi är ju bara ett fåtal personer här, en person är ju väldigt mycket...” 
 
Resonemanget att den lilla kunden är av mindre betydelse för rekryteringsföretaget 
än vad ett större företag skulle vara, kan jämföras med en kommentar från 
rekryteraren om en av deras större kunder. Han säger vid ett tillfälle under 
intervjun att ”Man kanske lägger ner lite extra krut då det är en viktig kund…Det 
är klart att man blir påverkad av att det är stor potential om man lyckas på ett 
sådant företag”. 
 
På frågan vad en eventuell felrekrytering skulle bero på svarar VD:n för kund X att 
ansvaret ligger på båda parterna i relationen. Han menar att rekryteringsföretaget 
genom sitt sätt att arbeta ska minimera riskerna för att ett misslyckande uppstår. De 
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borde i större utsträckning kräva mer information från kunden för att kunna skaffa 
sig en bättre bild av hur företaget i praktiken fungerar. Samtidigt har han förståelse 
för om ett externt företag kanske inte lyckas helt och hållet då 
kravspecifikationerna från hans sida i detta fall var mycket oprecisa.  
 

4.1.4 Kontraktets betydelse 
 
I de kontrakt och avtal som används mellan rekryteringsföretaget och dess kunder 
specificeras rekryteringsprocessen relativt noggrant. Merparten av kontraktet 
innehåller paragrafer över vad som gäller om rekryteringsföretaget skulle 
misslyckas. Även betalningen tas upp i kontraktet. Kunden betalar en delsumma i 
inledningsskedet av rekryteringsprocessen och resterande del när uppdraget är 
slutfört. Om kunden skulle utnyttja den garanti som rekryteringsföretaget lämnar 
innebär det att den resterande delsumman inte behöver betalas förrän 
rekryteringsföretaget har gjort om rekryteringsprocessen. Den första delsumman 
kan dock kunden aldrig få tillbaka. 
 
Vid stora kunder används ramavtal där det mesta är ytterst noga reglerat. I mer 
etablerade relationer förekommer även muntliga avtal i stor utsträckning, men det 
formella kontraktet är alltid väldigt noga genomgånget. För att bibehålla goda 
kundrelationer är rekryteraren av den uppfattningen att man ibland måste tumma 
lite på bestämmelserna. Det kan vara att rekryteringsföretaget i vissa fall går in och 
betalar delar av annonskostnaderna som normalt kunden står för eller som i fallet 
med kund X, där rekryteraren efter att uppdraget var slutfört har gått in och hjälpt 
vår VD med införandet av den nya tjänsten.  Vår kunds VD är av den åsikten att 
det utöver det formella kontraktet även förekom en del muntliga avtal mellan 
honom och rekryteringsföretaget.  
 

4.1.5 Risker 
 
Den största risken med att låta ett externt företag rekrytera företagets personal 
anser vår kunds VD vara att den nya medarbetaren inte passar in i rådande 
företagsklimat. Han ser inte någon risk att rekryteringsföretaget sprider vidare den 
företagsspecifika information de tar del av till andra kunder. Anledningen är att 
han är av den uppfattningen att det tar lång tid för ett företag att dra nytta av ett 
annat företags unika kunskaper och arbetssätt. Vår representant för 
rekryteringsföretaget ser inte heller någon risk för kundens del att förlora viktig 
information. Hans motivering lyder: ”vad man än gör inom affärsvärlden måste 
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man ha en mycket hög integritet” och han påpekar att det i vårt samhälle finns en 
grundläggande uppfattning om att arbeta professionellt med konfidentiell 
information, ”annars är man körd som leverantör”.  
 

4.1.6 Förtroende 
 
När relationen mellan de båda företagen inleddes hade kunden förväntningar på 
rekryteringsföretagets kompetens och erfarenhet av den typ av tjänst som skulle 
tillsättas. Dessa förväntningar har infriats såtillvida att kunden nu anser sig ha den 
kunskap som behövs för att nästa gång utföra en liknande rekrytering på egen 
hand. Något han också säger sig vara villig att göra. 
 
När vi bad kunden definiera begreppet förtroende svarade VD:n att kunskap och 
uppförande enligt motpartens förväntningar är hörnstenar i förtroendebegreppet. 
”Att man håller vad man lovar helt enkelt.” VD:n hos kunden menar att han i 
grunden har förtroende för rekryteringsföretaget, men att förtroendet väldigt lätt 
kan raseras beroende på hur den nya medarbetaren agerar i framtiden.  
 
Förtroendet till rekryteringsföretaget baseras på den kunskap som företaget, eller 
snarare den enskilde rekryteraren, har. VD:n poängterar att ”det alltid är 
personerna som är viktiga när man gör affärer” men att även 
rekryteringsföretagets koncept och varumärke påverkade honom i inledningsskedet 
av relationen. Samtidigt som kundens VD säger sig ha förtroende för 
rekryteringsföretagets kompetens talar han om att förtroendet skulle kunna ökas 
om han fick tillgång till mer information om hur rekryteringsprocessen i praktiken 
går till. Han gör en jämförelse med företagets egna produkter och menar att 
kvalitén på dessa går att avgöra enbart genom att titta på produkten medan kvalitén 
på den tjänst som rekryteringsföretaget utför inte går att avgöra genom en intervju 
med tre rekommenderade kandidater. 
 
Utifrån rekryteringsföretagets perspektiv definieras förtroende som något kunden 
kan känna till både enskilda rekryterare men även till rekryteringsföretaget som 
helhet. Rekryteraren menar att förtroendet till honom som individ står för nittiofem 
procent av kundens totala förtroende. De resterande fem procenten bygger på 
rekryteringsföretagets varumärke och det faktum att rekryteraren kan påvisa att 
företaget är ett stabilt företag med god ekonomi. Även rekryteraren talar i första 
hand om kundens förtroende till rekryterarens kompetens. I längre kundrelationer 
talar han dock om ett förtroende som uppstår när kunden känner att han som 
rekryterare ”håller kunden i handen hur mycket det än blåser”.  
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Rekryteraren tror att vår kund har ett stort förtroende till honom: ”Det tror jag, 
även om jag varit lite tuff mot honom och sagt en del sanningar, men det tror jag 
också är en del i förtroendet.” Detta uttalande påvisar även rekryterarens 
uppfattning om att ärlighet och öppenhet från rekryteringsföretagets sida är av 
största vikt för att skapa förtroende. 
 
 

4.2 RELATION Y 
 

4.2.1 Presentation av kund Y och rekryteringsföretag Y 
 
Presentation av kund Y 
 
Kunden, som är ett dotterbolag, äger, förvaltar och hyr ut fastigheter i tre städer i 
Mellansverige. Totalt finns sex helägda dotterbolag samt ett utvecklings- och 
supportbolag inom koncernen. Verksamheten vid dotterbolaget är indelad i fyra 
enheter. Förvaltningsenheten är den största och ansvarar för det löpande 
underhållet. Projektenheten ansvarar för samordning och utförande av alla större 
byggnadsprojekt. Teknikenheten arbetar med att kontinuerligt förbättra de 
övergripande tekniska lösningarna i fastigheterna. Dessutom finns en 
administrationsenhet som fungerar som ett stöd för de andra enheterna. Företaget 
har under en och samma VD vuxit kontinuerligt sedan företaget privatiserades 
1993 och mellan 1996 och 2002 har antalet medarbetare ökat från 18 till 31.  
 
VD:n beskriver kunden som ett företag där de anställda upplever att det finns ett 
stort utrymme för individers egen initiativförmåga. VD:n har förväntningar på att 
de anställda tar eget ansvar och förväntar sig lojala medarbetare. Företagskulturen 
har förändrats i samband med privatiseringen då företaget gick från att vara en 
byggare och fastighetsägare till att i dagsläget kalla sig för ett serviceföretag. 
Denna förändring har inneburit en större medvetenhet bland de anställda om att 
kunden är viktig. 
 
När företaget under hösten 2002 skulle rekrytera en ny medarbetare i form av en 
informatör, anlitades ett rekryteringsföretag som vid ett flertal andra tillfällen har 
anlitats.  
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Presentation av rekryteringsföretag Y 
 
Rekryteringsföretaget har funnits i drygt 30 år och är ett internationellt 
konsultföretag. Idag bedrivs verksamhet i ett 20-tal länder världen över. Totalt 
finns det inom koncernen 1 300 medarbetare utspridda på ett 80-tal kontor och ett 
av dessa kontor finns i Linköping. Företaget har till skillnad från 
bemanningsföretaget i relation X rekrytering som sin huvudverksamhet, men 
arbetar även med organisationsutveckling. Företagets verksamhet kan 
sammanfattas i tre verksamhetsområden. Företagets största område är som ovan 
nämnts rekrytering och urval. Området Executive Service innebär att de arbetar 
speciellt med rekrytering, urval och utveckling på styrelsenivå. Företaget hjälper 
även organisationer med ledning och utveckling vid förändringsarbete. Företaget 
verkar inom många olika branscher och har kunder såväl inom den privata som den 
offentliga sektorn. 
 
Sedan kundens bildande 1993 har kunden konsekvent använt ovanstående 
rekryteringsföretag när nya medarbetare ska rekryteras. Rekryteringar sker ungefär 
tre till fyra gånger per år, vilket innebär att knappt hälften av kundens nuvarande 
medarbetare har rekryterats via just detta rekryteringsföretag.  
 

4.2.2 Varför tar kunden hjälp av ett externt rekryteringsföretag? 
 
Kundens VD är medveten om att det innebär svåra och viktiga beslut att anställa 
nya medarbetare. Rekryteringsprocessen tar mycket tid i anspråk om den ska 
kunna utföras på ett bra och seriöst sätt. Även om det kostar företaget en hel del 
pengar att ta in en konsult i form av ett externt rekryteringsföretag, menar VD:n att 
det på lång sikt är oerhört mycket dyrare att göra misslyckade rekryteringar. Han 
anser att rekryteringsföretaget är experter inom sitt område och därmed har 
kompetensen att utföra ett bättre arbete som i förlängningen leder till bättre 
rekryteringar. Han menar även att det sparar kunden en hel del tid som kan ägnas 
åt andra arbetsuppgifter. Som ett exempel nämner han den senaste annonseringen 
då ett nittiotal ansökningar kom in. Dessa ansökningar behandlas och sammanställs 
av rekryteringsföretaget. Även under ansökningsperioden sparas tid då 
rekryteringsföretaget tar hand om en hel del telefonsamtal från intresserade 
kandidater. 
 
En annan anledning till att kunden väljer en utomstående part är en önskan om 
ökad objektivitet i arbetet. VD:n har tidigare arbetat med rekrytering och menar att 
det är svårt att vara objektiv i en rekryteringssituation. Det är lätt att anställa 
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människor som upplevs som trevliga, något som han ser som ett stort problem då 
människor som är trevliga ofta är som honom själv och kanske inte passar in i den 
roll han eller hon ska ha inom företaget. Han anser att rekryteringsföretaget i detta 
fall kan lyfta sig och se mer till vad hela organisationen behöver.  
 
Att valet av extern konsult föll på just detta rekryteringsföretag var till viss del en 
slump. Tidigare kontakter med personer som vid den här tidpunkten arbetade på 
rekryteringsföretaget var en orsak. Att företaget dessutom hade ett gott rykte 
samtidigt som det var väletablerat, rikstäckande samt stod för en lång erfarenhet 
och kontinuitet bidrog också till valet.  
 

4.2.3 Rekryteringsprocessen och kundens deltagande 
 
Kundens sätt att rekrytera ser huvudsakligen likadan ut oberoende av vilken tjänst 
som ska tillsättas. Dessutom används som ovan sagts alltid samma 
rekryteringsföretag, vilket innebär att det finns tydligt uppbyggda rutiner i 
processen. När en ny medarbetare ska rekryteras sätter sig kunden och 
rekryteringsföretaget först ner och klargör vissa basfakta runt tjänsten, det vill säga 
vilka formella kompetenskrav som finns, var i organisationen personen ska arbeta 
samt vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. Båda parter i relationen menar att 
det i detta skede är av stor vikt att rekryteringsföretaget får kunskaper om de 
människor som redan finns i organisationen, inte främst vad de gör utan hur de är. 
Kundens VD menar att denna kunskap är något som i dagsläget finns hos 
rekryteringsföretaget i och med att de har varit med och rekryterat nästan hälften 
av dagens medarbetare. Trots detta genomförs i samband med varje ny rekrytering 
en omfattande research där rekryteringsföretaget går ut i organisationen och 
intervjuar människor som berörs av rekryteringen i fråga. De människor som 
intervjuas kan vara chefer, medarbetare, fackliga företrädare samt även i vissa fall 
kundens kunder.  
 
De ansökningar som kommer in till tjänsten läses och sammanställs av 
rekryteringsföretaget. I detta skede görs inget urval utan alla sökande kommer med 
i sammanställningen och utifrån denna kommer kund och rekryteringsföretag 
gemensamt överens om vilka åtta till tio kandidater som skall kallas till en första 
kortare intervju. Efter intervjuerna, som även de genomförs gemensamt, beslutas 
vilka tre till fyra kandidater som går vidare till en andra, så kallad djupintervju. 
Denna intervju genomförs enbart av rekryteringsföretaget och varar en halv dag. 
När djupintervjuerna har genomförts rekommenderar slutligen 
rekryteringsföretaget vilken, eller i vissa fall vilka kandidater, som enligt deras 



 53  

bedömning ska anställas. Denna rekommendation har alltid följts av kunden och 
hittills är det ingen av de rekryterade personerna som i ett senare skede har fått 
sluta. Om den rekommenderade personen ändå skulle visa sig vara fel för tjänsten 
finns det en garanti där rekryteringsföretaget gör om processen en gång utan extra 
kostnad. Så är även fallet om rekryteringsföretaget efter djupintervjuerna inte kan 
rekommendera någon av de kvarvarande personerna.  
 
När en person slutligen har anställts genomförs utvärderingar efter knappt ett 
halvår samt efter ett drygt år. Då kommer rekryteringsföretaget ut till kunden och 
genomför intervjuer med såväl arbetsgivare som den nyanställde. Utvärderingen 
handlar i stor utsträckning om i vilken grad den nyanställde har uppfyllt kundens 
förväntningar samt hur väl den nyanställdes förväntningar har uppfyllts. Dessutom 
utvärderas den genomgångna rekryteringsprocessen utifrån båda parters 
synvinklar. Vad kan göras bättre nästa gång? Utvärderingarna brukar vara relativt 
öppna och har ibland lett till vissa mindre justeringar i arbetet. Exempelvis har 
antalet kortare intervjuer per dag minskats något efter önskemål från kunden.  
 
Även om ovanstående process huvudsakligen ser likadan ut oberoende av tjänst 
finns det alltid en flexibilitet. Kunden betalar för det som parterna kommer överens 
om. Det finns alltid möjligheter att genomföra flera eller färre antal intervjuer än 
planerat. Detta kan parterna komma överens om före rekryteringsprocessen eller 
även muntligt under processens gång. I något fall har även en planerad anställning 
förvandlats till att två personer har anställts.   
 
Kundens kontakt med rekryteringsföretaget sker alltid genom samma person. 
Denna rekryterare har funnits med i samarbetet ända sedan det påbörjades och 
även om det i vissa fall är flera rekryterare inblandade i processen finns hon alltid 
med som ansvarig. I och med detta anser kunden att samarbetet och 
informationsutbytet mellan parterna har utvecklats till att vara mycket öppet under 
hela rekryteringsprocessen. Kunden har inga betänkligheter att lämna ut intern 
information till rekryteringsföretaget och anser även att de som kund har full insyn 
i rekryteringsföretagets arbete. Något som även bekräftas av den ansvariga 
rekryteraren. Hon menar att rekryteringsföretaget alltid får den information de 
anser vara nödvändig för att kunna utföra ett bra arbete samt att 
rekryteringsföretaget ständigt informerar kunden under processens gång. Vad som 
sägs under djupintervjuerna är dock något som inte förs vidare, utan här gör 
rekryteringsföretaget en övergripande personlighetsbedömning som kunden får ta 
del av. VD:n hos kunden menar att detta enbart är positivt. Han litar på 
rekryteringsföretagets omdöme och vill medvetet inte veta så mycket om vad som 
sker under dessa intervjuer. Han menar att hans objektivitet finns kvar när 
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personen skall anställas eftersom intervjuerna genomförs av en annan part. Med 
objektiv menar han att han inte hunnit skaffa sig några förutfattade meningar innan 
den nya medarbetaren börjar sin anställning. Han säger även att öppenheten har lett 
till ett lärande och en ökad kunskap som innebär att kunden förmodligen i 
dagsläget skulle kunna genomföra sina rekryteringar själv.  
 

4.2.4 Kontraktets betydelse 
 
Som tidigare nämnts förekommer muntliga avtal under rekryteringsprocessens 
gång, det kan exempelvis röra sig om att ändra antalet intervjuer. Före processen 
skrivs dock ett kontrakt, där arbetsmomenten i dagsläget beskrivs ganska ingående. 
Detta är något som rekryteringsföretaget just nu håller på att se över. De vill av 
konkurrensskäl minimera den skriftliga informationen i kontrakten och där enbart 
kort sammanfatta det som avtalats muntligt. Rekryteringsföretaget har uppfattat att 
kunderna inte är intresserade av att i kontraktet få arbetssättet beskrivet i detalj. 
Detta synsätt bekräftas av vår specifika kund som ser kontraktet mer som en 
minnesanteckning där han kan stämma av vad det var som hade avtalats. Han 
menar vidare att det genom långsiktigheten och kontinuiteten hos ansvariga 
personer inte finns några problem med misstänksamhet runt avtalsförfarandet i den 
här relationen. Mycket avtalas muntligt under arbetets gång och parterna kan lita 
på varandra. Den fördel han ser med skriftliga avtal är att människor i ett muntligt 
avtal kan missförstå eller prata förbi varandra. Sådana misstolkningar upptäcks om 
det man har kommit överens om sätts på papper, eller för att använda VD:ns egna 
ord: ”Om man bara pratar kan man ju leva var och en i sin lilla värld och det kan 
ju ställa till lite småstrul.”  

4.2.5 Risker 
 
Båda parter anser att ett samarbete som detta kan innebära en viss risk för de 
inblandade företagen. Först och främst menar de att det på grund av tillgång och 
tolkning av information, alltid finns en risk för kommunikationsproblem i form av 
missuppfattningar mellan människor. Kunden ser exempelvis en viss risk i att de 
inte ska lyckas förmedla en riktig bild av vad det är för person de söker. Just detta 
informationsutbyte ser även rekryteringsföretaget som en potentiell risk. De menar 
att de kanske inte skulle få tillgång till all nödvändig information eller att de skulle 
missuppfatta den information de får. Det skulle kunna leda till ett sämre arbete och 
i förlängningen ett försämrat rykte. Utifrån kundens perspektiv släpps en extern 
aktör in i verksamheten, vilket innebär att denna får tillgång till intern information. 
En annan potentiell risk som parterna ser är att rekryteringsföretaget i sin 
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undersökningsprocess kan röra upp saker eller hitta problem i verksamheten som 
kunden inte vill bli påmind eller medveten om.  
I denna relation anser både kunden och rekryteringsföretaget att ovanstående risker 
har minimerats. Att rekryteringsföretaget ändå skulle kunna göra felaktiga 
bedömningar av människor är dock kunden medveten om. Att den kandidat som 
rekommenderats av rekryteringsföretaget inte motsvarat kundens förväntningar har 
endast skett en gång hittills. Även om kunden i samarbetet ger ut känslig och intern 
information är de övertygade om att rekryteraren behåller detta inom företaget. 
Själv anser hon att kunden inte tar någon som helst risk. Dels har hon tystnadsplikt 
och dessutom har de en långvarig relation som hon vill behålla. En risk som vi såg 
var att rekryteringsföretaget efter djupintervjuerna, för att slippa göra om en 
kostsam process, skulle rekommendera kandidater som var bäst av de som fanns 
att tillgå men ändå inte riktigt lämpade. Detta var dock något som båda parter 
bestämt slog ifrån sig. Kundens VD menar att de inte ser rekryteringsföretaget som 
en motpart utan som en samarbetspartner som skall kunna komma tillbaka och 
utföra flera uppdrag. Om rekryteringsföretaget inte har hittat någon som helt och 
hållet passar för jobbet är han övertygad om att de skulle framföra det budskapet. 
Den kvinnliga rekryteraren säger att lockelsen att rekommendera en tveksam 
person inte existerar för henne, såväl av etiska som samarbetsmässiga skäl.  
 

4.2.6 Förtroende 
 
Både kund och rekryteringsföretag är överens om att det i början av samarbetet inte 
fanns något förtroende dem som individer emellan. Snarare fanns från kundens 
sida förväntningar på rekryteringsföretagets varumärke. Kunden menar att de i 
början av ett samarbete får chansa lite. De väljer en samarbetspartner som verkar 
vettig och seriös. Ibland fungerar samarbetet och då går de vidare och bygger 
successivt upp relationen. Fungerar det inte måste de börja om från början igen. 
När kunden menar att det inte finns något förtroende initialt i ett samarbete menar 
han inte att han misstror den andra parten. Dock måste de förhoppningar och 
förväntningar han har bekräftas ett antal gånger innan förtroendet byggs upp.  
 
De förväntningar från kundens sida som fanns när samarbetet påbörjades 1993 var 
relativt allmänna. Kunden hade valt ett stort konsultföretag med ett etablerat 
varumärke och även om VD:n kände ett par personer på rekryteringsföretaget 
fanns det ingen upparbetad relation med någon enskild rekryterare. 
Förväntningarna att prestera en bra och professionell rekrytering baserades under 
denna tid på just varumärket. Som tidigare sagts förväntades det utöver en bra 
rekrytering dessutom objektivitet som kunden själv anser sig ha svårt att uppnå. De 
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förväntningar som då fanns och som har funnits under åren har, förutom vid en 
rekrytering, alltid infriats och dessutom ofta överträffats. Kanske inte främst 
genom rekryteringsföretagets direkta arbete under rekryteringsprocessen utan 
snarare genom de rekryterade personerna. Kundens VD säger att han fortfarande 
ofta blir glatt överraskad över den arbetsinsats medarbetarna utför. Att de första 
allmänna förväntningarna infriades medförde att kunden litade på 
rekryteringsföretagets kompetens och fortsatte att använda sig av samma företag, 
vilket har inneburit att rekryteraren genom research och djupintervjuer har lärt 
känna kunden och medarbetarna allt bättre. Ett tydligt bevis på detta är att hon och 
kundens VD individuellt beskriver kundens företagskultur på ett mycket likartat 
sätt. Genom att med tiden ha lärt känna kunden har rekryteraren blivit allt bättre på 
att uppfylla och överträffa de förväntningar som finns. Ett exempel på detta är att 
även mer informella krav tillgodoses då rekryteraren, i och med den ökade 
kunskapen, även kan ta hänsyn till blandningen av personligheter bland 
medarbetarna. Dock har egentligen inte kraven och förväntningarna från kunden 
ökat. De menar istället att en rekrytering är en kompromiss och att det inte går att 
hitta människor som uppfyller alla önskvärda kriterier.  
 
När kundens VD definierar begreppet förtroende menar han först och främst att det 
är ett väldigt komplext begrepp och att han egentligen skulle behöva flera dagar på 
sig för en sådan genomgång. Han framför en syn där det dels finns ett förtroende 
som innebär att den andra parten inte genomför negativa handlingar eller försöker 
att lura honom. ”Har man kommit överens om en sak och det inte blir så naggar 
det förtroendet till parten i kanten.” I just detta fall litar kunden på de 
kandidatrekommendationer de får från rekryteraren och det har inneburit många 
lyckade rekryteringar. På detta sätt har ett förtroende för rekryterarens kompetens 
uppkommit.  
 
Vidare menar kundens VD att det finns ytterligare en dimension av förtroende som 
handlar om att den andra parten har förståelse för kundens situation. Han uttrycker 
sig: ”Förtroende innebär att man känner att här har man en människa som förstår 
mig, det handlar inte bara om en verbal kontakt utan den innehåller en ytterligare 
dimension.” En del av denna förståelse kallar han personkemi. Han är nämligen 
inte alls säker på att han skulle kunna ha ett lika bra samarbete med andra personer 
hos rekryteringsföretaget som han har med den aktuella kvinnan. Om han tolkar 
relationen till henne rätt, anser han att personkemin i detta fall stämmer och att det 
finns en ytterligare dimension i deras förtroende. Han är exempelvis säker på att 
rekryteringsföretaget skulle ha förståelse för och utföra ytterligare handlingar som 
är positiva för kunden, men som inte finns avtalade i kontraktet. Ett exempel på 
detta kan vara att de utför ytterligare ett antal djupintervjuer, något som kostar 
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rekryteringsföretaget ett antal tusenlappar, men som kanske var nödvändigt för att i 
detta fall kunna göra ett bra arbete för kunden. Han tror även att kvinnan på 
rekryteringsföretaget uppfattar relationen på samma sätt, något som vi senare även 
får bekräftat av henne. Kunden menar även att de gemensamma utvärderingarna 
kan vara en grund för förtroende. I det enda fall där kunden delvis har varit 
missnöjd med den utförda rekryteringen ledde utvärderingen till en ökad förståelse. 
Rekryteraren tog åt sig av kritiken och anser sig i efterhand ha gjort en delvis 
felaktig bedömning av både vad det var för person som kunden sökte samt den 
person som rekommenderades. Utvärderingarna innebär inte att rekryteraren faller 
ner i en självförsvarsställning utan att de funderar tillsammans på vad som kan bli 
bättre.  
 
Rekryterarna hos rekryteringsföretaget är inte specialiserade inom en viss bransch 
utan de arbetar ofta inom ett antal områden som de uppfattar som intressanta. I och 
med att kunden har branscherfarenheten är denna specialisering ej heller något som 
kunden kräver. Alla rekryterare har dock en akademisk examen som kan skifta 
mellan allt från tekniker och administratörer till ekonomer och beteendevetare. Det 
viktigaste är dock att samma rekryterare alltid kommer tillbaka till samma kund 
vid nya rekryteringsuppdrag. I just denna relation har alltid samma kvinna varit 
delaktig och ansvarig för rekryteringsarbetet. Detta uppskattar kunden och menar 
att det i ett upparbetat konsultsamarbete alltid är personen och inte företaget man 
huvudsakligen gör affärer med. Om rekryteraren skulle bytas ut skulle det innebära 
att mycket kunskap och information som inte finns nedskriven försvinner. 
Sammanfattningsvis anser kunden att det är rekryterarens kompetens och 
personlighet som är viktigare än rekryteringsföretagets dokumenterade erfarenhet. 
Ett tydligt exempel på detta är att kunden noga skulle överväga att följa med 
rekryteraren om hon bytte arbetsgivare. Även rekryteraren är av den åsikten att 
kunden skulle överväga ett sådant beslut. Hon tror dock att det avgörande är vilket 
företag hon skulle byta till. Hon menar att det nya företagets rykte och varumärke 
skulle påverka kundens beslut. 
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5. ANALYS 
 
Vi har valt att dela in vår analys i tre huvuddelar som alla knyter an till respektive 
del i referensramen. I den första delen analyserar vi varför de båda kunderna X 
och Y har valt att låta en extern aktör sköta sin rekrytering. I analysens andra del 
definierar vi förtroendebegreppet i anslutning till de båda relationer som 
behandlats i empirin. I analysens tredje del diskuterar vi slutligen vad det är som 
skapar förutsättningar för kundens förtroende.  
 
 

5.1 REKRYTERING 
 
Ahrnborg Swenson (1997) menar att rekrytering inte kan ses som en separat 
företeelse i en organisation. Både kund X och Y är dock exempel på att företag 
anser att denna verksamhet är så pass separat och självständig att den går att 
överlåta på en extern leverantör. Kund Y menar dessutom att det inte finns någon 
motsättning i att låta ett externt företag ta hand om rekryteringen samtidigt som 
denna verksamhet är en integrerad del av det egna företaget. Detta uttalande har vi 
förståelse för. I relation Y har rekryteringsföretaget sedan 1993 varit med och 
rekryterat knappt hälften av de 31 anställda, vilket innebär att den ansvariga 
rekryteraren väl känner till de olika medarbetarna samt kulturen inom företaget. 
Rekryteraren har dessutom fått tillgång till mycket intern företagsinformation 
genom återkommande intervjuer med chefer, fackförbund och andra anställda. 
Sammantaget innebär det att hon vid det här laget känner till både kundens 
medarbetare och verksamhet mycket väl. Genom detta anser vi att hon kan ses som 
en integrerad del av kund Y. I relation X har rekryteringsföretaget hittills  enbart 
utfört ett uppdrag hos kunden och kan ännu inte anses vara en integrerad del i 
kundens verksamhet. Den korta tidshorisonten innebär även att kund X ännu inte 
anser sig kunna avgöra huruvida han är nöjd med den nya medarbetaren eller inte. 
Han anser dessutom att rekryteraren under rekryteringsprocessen skulle ha kunnat 
skaffa sig en bättre bild av hur kundens verksamhet i praktiken fungerar. 
 
Ovanstående resonemang tyder på att Ahrnborg Swenson (1997) har rätt i sitt 
påstående. För att en bra rekrytering skall kunna ske måste 
rekryteringsverksamheten vara integrerad med den övriga verksamheten. Denna 
integrering kan dock ske på olika sätt. Att låta en extern aktör sköta 
rekryteringsverksamheten anser vi kan innebära att rekryteringen på lång sikt blir 
integrerad med övriga företaget. Ett exempel på detta är relation Y. Även 
Ahrnborg Swensons (1997) resonemang om att en felrekrytering blir ödesdiger för 
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ett litet företag och kostsam för ett större överensstämmer med våra undersökta 
företags uppfattningar. Detta påvisar exempelvis uttalandet från kund X att en 
enskild medarbetare utgör en betydande del av den totala personalstyrkan och att 
det därför är viktigt att den nya medarbetaren passar in.  
 

 
5.2 INTERORGANISATORISKA RELATIONER 

 
Ahrne (1994) menar att företag antingen kan välja att samverka eller konkurrera 
för att tillgodogöra sig resurser och uppnå sina mål. Som nämndes i referensramen 
har vi avgränsat oss till de former som behandlar samverkan. Ahrne (1994) hävdar 
att samverkan mellan två företag som uppstår när en part har resurser som den 
andra parten efterfrågar innebär ett utbyte av resurser. När ingen av parterna 
innehar de resurser som efterfrågas uppkommer ett samarbete för att tillsammans 
nå dessa resurser. Vid våra fallföretag anser vi att båda dessa samverkansformer är 
relevanta. Både kund X och Y menar att den främsta anledningen till att välja en 
extern rekryterare är att det finns resurser hos rekryteringsföretaget som de inte 
själva har tillgång till, främst i form av kunskap och kompetens. Vi tolkar därför 
samverkan i de båda relationerna som ett utbyte av resurser. Kund Y menar även 
att de genom utbytet med rekryteringsföretag Y erhåller objektivitet. Kunden anser 
att en extern aktör har bättre förutsättningar för att göra en objektiv bedömning av 
de sökande kandidaterna. Dessutom menar VD:n att han kan behålla sin 
objektivitet gentemot den kandidat som senare anställs. Detta då han inte vet vad 
som har sagts under djupintervjuerna. I enlighet med vår hermeneutiska grundsyn 
och det aktörssynsätt som vi tillämpar menar vi att kund Y istället för en ökad 
objektivitet ersätter sin egen subjektiva uppfattning med rekryterarens subjektiva 
uppfattning. Dock är det i vår studie kundens åsikt som är relevant och i detta fall 
ser kunden den så kallade objektiviteten som en anledning till samverkan med 
rekryteringsföretag. 
 
Förutom utbyte av resurser sker dessutom i både relation X och Y ett samarbete 
mellan kund och rekryteringsföretag för att tillsammans nå en utomstående resurs, 
nämligen en lämplig medarbetare. Eftersom det i båda relationerna handlar om 
rekrytering via extern annonsering är inte den nya medarbetaren som söks känd för 
vare sig kund eller rekryteringsföretag innan samarbetet mellan de båda företagen 
inleds. Hade rekryteringsföretaget i relation X däremot valt lämpliga medarbetare 
ur sin kandidatdatabas hade vi sett denna samverkan endast som ett utbyte och 
kandidaterna i databasen som rekryteringsföretagets befintliga resurser. Den nya 
medarbetaren ses alltså som en extern resurs för både kund och rekryteringsföretag 
i de båda relationerna. Denna resurs bidrar till att på sikt uppnå kundernas mål i  
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den fortsatta verksamheten. Samma resurs bidrar till att rekryteringsföretagen 
uppfyller sina mål och företaganden, och härigenom får betalt av kunderna. 
Sammanfattar vi ovanstående ser vi att Ahrnes (1994) resursbaserade teori kan 
användas för att förklara varför kund X och Y har valt att låta en extern leverantör 
sköta sin rekrytering.  
 
Ouchi (1980) och Dahlgren (2002-10-17) framför möjligheten att sänka sina 
transaktionskostnader som en anledning till varför interorganisatorisk samverkan 
uppstår. Även detta bekräftas av kund X och Y. De menar båda att en extern 
rekryterare sparar dem sökkostnader och tid eftersom rekryteringsföretagen tar 
hand om telefonsamtal, sammanställer de inkomna ansökningarna samt i relation X 
även gör ett första urval. I relation X var det dessutom en helt ny tjänst, en säljare 
med Key Account ansvar, som skulle tillsättas. Kund X kände en stor osäkerhet 
inför vilka krav och specifikationer som var rimligt att ställa på den nya tjänsten 
och hade vid en egen rekrytering varit tvungen att söka den informationen på annat 
håll. Även detta är ett exempel på hur valet av en extern rekryterare kan sänka 
kundens transaktionskostnader.  
 
Relation X kan ses som ett exempel på att kunden ser på valet av 
rekryteringsföretag som ett strategiskt val. Genom rekryteringsföretagets kunskap 
och kännedom kring den typ av tjänst som skall tillsättas anser sig kunden få hjälp 
med att verkställa sin strategi att bli ett mer marknadsorienterat företag. I relation 
X ser vi även att förväntan om lärande är en orsak till varför samverkan uppstår. 
Att söka eller köpa in information om den nya tjänsten och om 
rekryteringsförfarandet på egen hand, är både svårt och kostsamt för kund X. Med 
det lärande som sker i samverkan med rekryteringsföretag X menar kunden att de 
tillägnar sig information och kunskap så att de nästa gång kan sköta rekryteringen 
på egen hand. Även i relation Y har kunden under åren erhållit ett lärande genom 
samverkan med rekryteringsföretaget. I denna relation har dock inte lärandet 
inneburit att kund Y vill använda sig av kunskapen och sköta rekryteringen själv.  
 
Att kunderna genom samverkan vill undvika osäkerhet samt erhålla resurser som i 
dagsläget inte finns hos kunderna själva kan ses som ett sätt att minska risken för 
felrekryteringar. Kund Y menar att en felrekrytering kostar oerhört mycket mer än 
vad rekryteringsföretagets tjänst kostar. Genom samverkan med 
rekryteringsföretaget anser kund Y att risken för misslyckade och kostsamma 
rekryteringar minskas. På lång sikt kan detta innebära en kostnadsminskning för 
företaget. På kort sikt kostar dock troligtvis rekryteringsföretagens tjänst mer än 
vad en egen rekrytering skulle kosta för kunderna. Kostnadsminskningar på kort 
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sikt är inte heller en faktor som kunderna nämner som en anledning till att välja en 
extern rekryterare. Inte heller institutioner, som Jacobsen & Thorsvik (1998) 
menar är en anledning till samverkan, verkar ha någon betydelse för kunderna. Att 
välja en extern rekryterare grundar sig på intet sätt i att öka sin legitimitet och sitt 
rykte i samhället. 
 
 

5.3 DEFINITIONER AV KUNDENS FÖRTROENDE 
 

5.3.1 Strategiskt förtroende – Kalkylmässigt, ömtåligt/bräckligt och 
kontraktsbaserat förtroende 

 
I relation X vände sig kunden initialt 
till rekryteringsföretag X på grund 
av osäkerhet kring hur den nya 
tjänsten skulle se ut. Detta indikerar 
att det i början av relation X fanns 
någon typ av förtroende för 
rekryteringsföretaget. I enlighet med 
Sanner (1997) väljer vi att i relation 
X tala om förväntningar istället för 
förtroende innan relationen inleds. 
De förväntningar som kunden hade 
innan samarbetet inleddes var att få 
ta del rekryteringsföretagets kunskap kring den tjänst som skulle tillsättas samt i 
slutänden erhålla en ny kompetent medarbetare. Då rekryteringsföretaget vid 
utformandet av kravprofilen drog nytta av sina tidigare erfarenheter inom området 
infriades kundens förväntningar och ett grundläggande förtroende uppkom.  
 
I relation Y var anledningen till samarbete och utbyte från början att kund Y 
bedömde sannolikheten att rekryteringsföretag Y skulle agera tillfredställande som 
tillräckligt hög. Detta överensstämmer med Gambettas (1988) strategiska grundsyn 
på förtroende. Med tillfredställande agerande menar vi att kund Y hade 
förväntningar om att rekryteringsföretaget genom sina handlingar skulle 
tillhandahålla dem en tjänst som ledde till anställning av en ny kvalificerad 
medarbetare. Samverkan mellan kund Y och rekryteringsföretag Y påbörjades som 
tidigare nämnts redan 1993 och har sedan kontinuerligt fortsatt genom åren. 
Jämfört med relation X tror vi oss i denna relation kunna påvisa att det inledande 
förtroendet har ökat och utvecklats över tiden. I relation Y anser vi dessutom, i  

DEFINITIONER AV FÖRTROENDE 

Strategiskt förtroende 
 

Organisations- eller 
individbaserat 

 

- Ömtåligt/bräckligt  

- Kalkylmässigt  

- Kontraktsbaserat  

- Kunskapsbaserat  

- Kompetensbaserat  

Passionerat  
 

Enbart individbaserat 
 

 

- Motståndskraftigt  

- Goodwillbaserat  

- Identifieringsbaserat  

- Intensionsbaserat  
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enlighet med Zucker (1986), att det fanns ett förtroende innan relationen inleddes 
och inte enbart förväntningar som i relation X. Skillnaden anser vi ligga i styrkan i 
de olika rekryteringsföretagens varumärken. Rekryteringsföretag X har ett 
varumärke som är välkänt bland de flesta potentiella kunder, utan att kunderna 
associerar varumärket till kvalitet. Detta innebär att rekryteringsföretag X måste 
prestera något innan kunden kan känna förtroende. Rekryteringsföretag Y har även 
de ett välkänt och väletablerat varumärke men kund Y hade dessutom tagit del av 
rekryteringsföretagets goda rykte och bildat sig en uppfattning om 
rekryteringsföretagets tidigare prestationer. Detta innebar att det inte bara fanns 
förväntningar om vad rekryteringsföretag Y skulle kunna prestera utan även ett 
förtroende för vad rekryteringsföretaget skulle komma att prestera redan när 
relationen inleddes. 
 
Det grundläggande förtroendet i relation X innebar att kunden betalade den 
delsumma som rekryteringsföretaget tog ut innan rekryteringsprocessen 
påbörjades. Att kunden betalade denna delsumma ser vi som ett tecken på att 
kunden ansåg sig få ut mer av samarbetet än vad det kostade. Exempel på detta kan 
vara en förväntan om att den framtida medarbetaren skulle vara mer lämpad och på 
så sätt i större utsträckning bidra till framtida värde för kunden än om kunden 
utfört rekryteringen på egen hand. Även kund Y ansåg sig på lång sikt vinna mer 
på samverkan med rekryteringsföretag Y än vad denna samverkan skulle komma 
att kosta dem.  
 
Ovanstående beskrivningar av de båda kundernas förtroende överensstämmer med 
Lewicki & Bunkers (1999) definition av kalkylmässigt förtroende. I relation X 
hänger kundens förtroende samman med att rekryteringsföretaget kan belönas eller 
bestraffas. Vid en tillfredsställande rekrytering betalas resterande delsummor när 
rekryteringsuppdraget är slutfört. Vid en otillfredsställande rekrytering bestraffas 
rekryteringsföretaget i form av innehållen betalning. I och med detta förväntar sig 
kund X ett tillfredställande beteende från rekryteringsföretaget. Ett misslyckande 
tolkar vi som att rekryteringsföretaget antingen inte hittar en lämplig kandidat eller 
att kunden inte är nöjd med den nya medarbetaren. Bestraffningen ligger, utöver 
den uteblivna betalningen, i att kunden eller den uppsagda medarbetaren kan 
påverka rekryteringsföretagets rykte genom att öppet visa sitt missnöje och sprida 
sina åsikter vidare till andra aktörer inom branschen. Lewicki & Bunker (1999) 
hävdar att det kalkylmässiga förtroendet är känsligt i sin karaktär och att det inte 
behövs mycket för att påverka det i negativ riktning. Även Rings (1996) 
ömtåliga/bräckliga förtroende karakteriseras av denna ömtålighet. Detta 
överensstämmer med kund X:s uttalande om att det förtroende som finns till  
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rekryteringsföretaget väldigt lätt kan raseras beroende på hur den nya 
medarbetaren agerar i framtiden.  
 
Även kund Y bekräftar det kalkylmässiga förtroendets bräckliga och lättpåverkade 
karaktär. Detta genom sitt uttalande om att de i början av en relation alltid måste 
chansa lite. Ibland fungerar samarbetet med den nya parten och då går kund Y 
vidare och bygger successivt upp relationen. Fungerar det inte bryts samarbetet och 
de måste börja om från början igen. Detta visar på att kund Y i relationens 
inledning ser en möjlighet att både straffa rekryteringsföretaget genom att avsluta 
samarbetet och att belöna det genom en fortsatt och utvecklad relation. 
Ovanstående resonemang innebär inte att kund Y misstror rekryteringsföretaget, 
men kund Y menar att de inledande förväntningarna måste bekräftas ett antal 
gånger innan ett motståndskraftigt förtroende byggs upp. Vi anser dock, som ovan 
påpekats, att de förväntningar som kunden talar om kan likställas med att det redan 
från början fanns ett kalkylmässigt förtroende till rekryteringsföretagets 
varumärke.  
 
När vi lät kund X definiera förtroende i relationen till rekryteringsföretag X blev 
svaret: ”Att man håller vad man lovar.” Detta svar liknar vi vid vad Sako (2000) 
benämner kontraktsbaserat förtroende, det vill säga att kunden litar på att 
rekryteringsföretaget håller vad som avtalats om. Att kunden upplever 
kontraktsförfarandet som informellt och att muntliga avtal förekommer är även det 
en indikation på att ett det finns ett kontraktsbaserat förtroende. Även i relation Y 
menar vi att det tidigt i relationen fanns kontraktsbaserat förtroende. Även om 
kund Y i inledningsskedet av relationen inte var övertygad om att 
rekryteringsföretaget var rätt part för en långsiktig relation, valde de att ingå ett 
samarbete och skriva på ett relativt detaljerat kontrakt, något som tyder på att 
kunden hade förtroende till rekryteringsföretagets möjlighet att fullfölja kontraktet.  
 
Trots ovanstående definition av förtroende i relation X uttrycker kund X sin 
tveksamhet till att rekryteringsföretaget skulle göra om hela rekryteringen om han 
inom tre månader bad om det. Detta tolkar vi som att det inte finns något 
förtroende för att rekryteringsföretaget skulle fullfölja kontraktet. Vid närmare 
eftertanke är vi dock av den åsikten att ett kontraktsbaserat förtroende måste 
finnas, detta eftersom avtalet som kunden undertecknat klart och tydligt 
specificerar de villkor som gäller om kunden skulle vara missnöjd. Även det 
faktum att kunden säger sig ha ett grundläggande förtroende för 
rekryteringsföretaget samtidigt som kunden lägger innebörden att hålla avtal i sin 
definition av förtroende pekar på att kunden känner ett kontraktsbaserat förtroende.  
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Tveksamheten som kund X känner inför hur rekryteringsföretaget skulle hantera 
ett missnöje kopplar vi samman med rekryteringsföretagets uttalande under 
intervjun om att de i viss utsträckning anstränger sig mer för större kunder där de 
ser potential till fler framtida affärer. Att kund X i egenskap av ett litet företag inte 
känner sig prioriterat får här betydelse för kundens förtroende till 
rekryteringsföretaget. Vi vet dock inte om rekryteringsföretaget i just detta fall har 
agerat så att kundens känsla att som litet företag bortprioriteras är befogad. Vi vet 
endast att rekryteringsföretaget i ett annat fall prioriterade ett större företag där de 
såg framtida vinstpotential. Detta spelar dock mindre roll eftersom det är kundens 
subjektiva uppfattning som avgör vilket förtroende han känner. Upplever kunden 
att rekryteringsföretaget agerar på detta sätt kan vi koppla rekryteringsföretagets 
förmodade agerande, och därmed kundens förtroende, till Nootebooms (2002) 
definition av det strategiska förtroendet, i termer av egenintresse. 
Rekryteringsföretaget ser större potential till framtida vinster hos den större 
kunden som antagligen har ett större rekryteringsbehov än det lilla företaget. 
Rekryteringsföretaget anstränger sig därför i större utsträckning för att den större 
kunden skall känna förtroende. Detta påverkar det förtroende som kund X känner i 
negativ riktning. Med detta resonemang avser vi att förklara tveksamheten som 
kund X känner till att rekryteringsföretaget skulle hålla garantiavtalet. Vi menar 
dock fortfarande att det finns ett kontraktsbaserat förtroende i relationen.  
 
Både det kalkylmässiga och det kontraktsbaserade förtroendet inkluderas i den av 
Huemer (1998) diskuterade strategiska gruppen av förtroende. Förtroendet som 
kunden känner för rekryteringsföretaget bygger på kundens vetskap om att 
rekryteringsföretaget själv tjänar på att agera enligt kundens förväntningar. Det 
ligger med andra ord i rekryteringsföretagens egenintresse att agera 
förtroendeingivande. Skulle rekryteringsföretagen missköta rekryteringsprocessen 
och inte lägga ner tillräckligt med tid och energi på att hitta den rätta medarbetaren 
slår detta agerande med all sannolikhet tillbaka då kunden blir missnöjd och 
rekryteringsföretagen måste göra om rekryteringsarbetet enligt den garanti som 
tillämpas av både rekryteringsföretag X och Y. Dessutom påverkas 
rekryteringsföretagens rykte av missnöjda kunder. 
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5.3.2 Strategiskt förtroende - Kunskapsbaserat  och 
kompetensbaserat förtroende 

 
 
För att kunderna skall känna vad 
Lewicki & Bunker (1999) benämner 
kunskapsbaserat förtroende anser vi 
att rekryteringsföretagen måste skaffa 
sig tillräcklig kunskap inom två 
områden; kundernas företagskultur 
samt den tjänst som ska tillsättas. Vi 
delar således in det kunskapsbaserade 
förtroendet i två delar.  
Såsom nämnts i empiridelen av vår 
studie upplevde kunden i relation X att rekryteringsföretaget inte tog tillräcklig 
hänsyn till kundens rådande företagskultur. Detta tolkar vi som att den ena delen 
av det kunskapsbaserade förtroendet saknas från kundens sida. Att 
rekryteringsföretaget inte tog hänsyn till kundens företagskultur är kundens 
subjektiva uppfattning. Efter att ha intervjuat både kund X och rekryteringsföretag 
X är vi av den uppfattningen att rekryteringsföretaget snarare hade en felaktig bild 
av hur företagskulturen såg ut och därför agerade på ett sätt som kunden tolkat som 
bristande hänsyn till kundens interna förhållanden. Genom mer noggrann 
informationsinsamling i början av samarbetet, genom mer regelbunden 
kommunikation och genom att även intervjua de anställda som den nya 
medarbetaren skulle komma att samarbeta med hade rekryteringsföretag X kanske 
kunnat få en bild av de interna förhållandena som bättre stämmer överens med 
kundens egen uppfattning. I detta sammanhang bör dock nämnas att kund X är 
inne i ett utvecklingsskede som innebär att de anställdas roller kan komma att 
förändras samtidigt som VD:ns ledarstil har ändrats i samband med 
generationsskiftet för några år sedan. Dessa förändringar påverkar de normer och 
värderingar som bildar grund för företagskulturen hos kund X. Här ser vi ett tydligt 
exempel på hur svårt det är att konkretisera den tysta kunskap som enligt 
Mintzberg (1983) anses finnas i det lilla företaget.  
 
Såsom beskrivits i metoddelen har vi utfört vår studie utifrån ett aktörssynsätt där 
målet har varit att förstå och tolka respektive individ hos kunderna och på 
rekryteringsföretagen utifrån de förutsättningar som råder i varje specifik relation. 
Den nya tjänsten hos kund X är ett led i kundens ovan nämnda utveckling och 
tanken är att den nya medarbetaren skall påverka företagets framtida agerande på 
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marknaden. Denna förändring och det faktum att företaget består av ett fåtal 
individer innebär att även den nya medarbetarens subjektiva verklighet kan 
påverka företagsklimatet. Förhållandet mellan enskilda aktörers subjektiva 
verklighet och deras gemensamma objektiverade verklighet är således dialektiskt 
och det är i relation X inte enbart den nyanställde medarbetarens subjektiva 
verklighet som påverkas av kunden. Även kunden påverkas av den nya 
medarbetaren i större utsträckning än vad fallet vore vid ett större företag. I 
relation Y anser vi däremot att företagsklimatet och de gemensamma värderingar 
som råder i större utsträckning ligger fast. Detta medför, i kombination med 
rekryterarens erfarenhet av kunden i fråga, att rekryteraren lättare kan tolka den 
objektiverade verkligheten och följaktligen hitta nya medarbetare vars subjektiva 
verklighet kan anpassas. 
  
För att återgå till definitionen av kunskapsbaserat förtroende, anser vi att den andra 
delen av det kunskapsbaserade förtroendet finns från kundens sida i relation X. 
Efter att den nya medarbetaren börjat sin anställning har kund X utnyttjat 
rekryteringsföretagets kunskap om den aktuella tjänsten genom att be om råd kring 
hur denna skall hanteras. Dessutom anger kunden rekryteringsföretagets kunskap 
kring den nya tjänsten som en viktig anledning till valet av rekryteringsföretag.  
 
Det kunskapsbaserade förtroendet utvecklas i takt med att parterna i relation X lär 
känna varandra och även om endast delar av detta förtroende finns idag tyder 
rekryterarens uttalande om att han skulle utföra framtida rekryteringar annorlunda 
på en insikt om varför den första rekryteringen inte blev hundraprocentigt lyckad. 
Rekryteraren har således skaffat sig kunskap om kundens kultur och organisation 
som kan hjälpa honom att hitta den rätta medarbetaren nästa gång. Vi måste dock 
komma ihåg att detta är rekryterarens egen uppfattning, först när ytterligare 
rekrytering/ar är genomförd/a och utfallet kan analyseras kan vi avgöra huruvida 
ett i alla avseenden kunskapsbaserat förtroende från kundens sida har uppkommit i 
relation X.  
 
För att diskutera huruvida kunden upplever Sakos (2000) kompetensbaserade 
förtroende i en relation måste vi klargöra skillnaden mellan kunskapsbaserat och 
kompetensbaserat förtroende. Som ovan nämnts anser vi att det kunskapsbaserade 
förtroendet består av två delar. För att det kunskapsbaserade förtroendet ska övergå 
i ett kompetensbaserat förtroende krävs att de två kunskapsdelarna omsätts på rätt 
sätt i praktiken. För att utveckla kompetensen att bedöma kandidaters personlighet 
för att passa in i organisationen krävs exempelvis att kunskapen om kundens 
företagskultur tillämpas på rätt sätt i rekryteringsprocessen. 
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För att kunna avgöra om kund X upplever kompetensbaserat förtroende måste vi 
skilja på kundens uttalanden under vår intervju och kundens faktiska handlingar så 
som de framställts under intervjun. Detta då vi i vissa avseenden upplevde att 
kundens uttalanden och återgivna faktiska handlingar inte alltid överensstämde 
med varandra. Först när vi skiljer på uttalande och handling kan vi bilda oss en 
uppfattning om huruvida kunden känner kompetensbaserat förtroende.  
 
Kund X karakteriserar rekryteringsföretagets kompetens som förmågan att kunna 
se om kandidaten har rätt personlighet för tjänsten. För att bedöma kandidaters 
personlighet anser vi att rekryteraren måste ha tillämpat sin kunskap om kundens 
företagskultur på rätt sätt. Om denna kunskap saknas kan således inte kompetens 
och ej heller ett kompetensbaserat förtroende utvecklas. Dessutom krävs, i enlighet 
med vad som tidigare nämnts, att rekryteraren besitter en kunskap och utvecklar en 
formell kompetens kring den aktuella tjänsten. Även det kompetensbaserade 
förtroende kan således sägas innehålla två delar, dels kompetensen att bedöma 
kandidaters personlighet med hänsyn till kundens företagskultur och dels 
kompetensen att bedöma kandidaten utifrån tjänstens formella utformning.   
 
Kund X säger han att han själv skulle vilja vara mer delaktig i 
rekryteringsprocessen och vara med under intervjuerna med de tio kandidater som 
rekryteringsföretaget väljer ut i en första omgång. Detta uttalande kan liknas vid 
vad som i ett producerande företag skulle kallas för kvalitetskontroll av produkten 
och tyder enligt Sako (2000) på att det inte finns något kompetensbaserat 
förtroende till rekryteringsföretaget. Å andra sidan har kund X även efter att den 
nya medarbetaren börjat sin anställning utnyttjat rekryteringsföretagets kompetens 
om formalia runt den aktuella tjänsten. Detta uttalande tyder på att kund X anser att 
rekryteraren har formell kompetens om den aktuella tjänsten, vilket medför att den 
ena delen av det kompetensbaserade förtroendet finns. Den del av det 
kompetensbaserade förtroendet som vi anser saknas, förtroendet för rekryterarens 
kompetens att bedöma kandidaters personlighet med hänsyn till kundens 
företagskultur, påverkas i hög grad av den nya medarbetarens agerande hos 
kunden. Här påpekar kunden att förtroendet till rekryteringsföretaget påverkas så 
länge som den nya medarbetaren har kvar sin anställning. 
 
I relation Y anser vi att det både finns kunskapsbaserat och kompetensbaserat 
förtroende. Det kunskapsbaserade förtroendet ser vi, i enlighet med Lewicki & 
Bunker (1999), som en följd av att det kalkylmässiga förtroendet som kund Y 
känner har utvecklats över en längre tidsperiod i takt med att flera rekryteringar har 
genomförts. Dessutom är Sakos (2000) kompetensbaserade förtroende ett begrepp 
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som till fullo går att applicera på denna, i jämförelse med X, utvecklade relation. 
Kund Y menar att den största anledningen till att de idag väljer det aktuella 
rekryteringsföretaget är att de har ett stort förtroende för deras kunskap och 
kompetens. Under åren har parterna lärt känna varandra och rekryteraren har 
skaffat sig en gedigen kunskap om kunden, såväl gällande kultur och normer som 
arbetssätt. Att denna kunskap finns bekräftas av alla lyckade rekryteringar, men 
även i våra intervjuer där kundens VD och rekryteraren beskriver kund Y:s 
företagskultur på ett likartat sätt. Kund Y anser även att rekryteringsföretaget är 
experter inom sitt område och därmed har kompetensen att utföra ett bättre arbete 
som i förlängningen leder till bättre rekryteringar än vad kund Y skulle kunna 
genomföra. Det ska dock klargöras att vi har sorterat in även dessa två begrepp 
under det strategiska förtroendet. Detta eftersom förtroendet som kund Y känner 
fortfarande bygger på leverantörens faktiska handlingar. Förtroendet grundas på 
det faktum att om rekryteringsföretaget skulle utföra bristfälliga rekryteringar 
straffas de, troligtvis i form av ett avbrutet samarbete och på längre sikt ett 
försämrat rykte.  
När kund Y fick möjlighet att definiera förtroende menade kunden att det finns två 
dimensioner av förtroende. Den första dimensionen innebär förtroende att 
motparten inte genomför negativa handlingar eller försöker att lura kunden. Denna 
del kan ses som det som vi ovan benämnt kalkylmässigt- eller kontraktsbaserat 
förtroende, alltså en form av strategiskt förtroende. Den andra dimensionen 
diskuterar vi nedan i samband med att det passionerade förtroendebegreppet 
analyseras. 
 

5.3.3 Passionerat förtroende 
 
När det gäller det som i 
referensramen har beskrivits som 
passionerat förtroende är vår 
bedömning att detta förtroende inte 
finns i någon form hos kunden i 
relation X. Lewicki & Bunkers 
(1999) identifieringsbaserade för-
troende innebär att parterna i en 
relation förstår varandras önskemål 
och intentioner. Resultatet av 
samarbetet blir därmed det bästa för 
båda parter. I relation X anser vi att  
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rekryteraren visserligen gjort försök att förstå kundens önskemål, men att han inte 
lyckats fullt ut. Vi får under intervjun ett intryck av att kund X inte är riktigt nöjd 
med den nya medarbetaren och att detta beror på att rekryteringsföretaget inte 
lyckats hitta en medarbetare som passar in i den kultur som råder hos kunden. 
Detta innebär att kund X inte har något identifieringsbaserat förtroende för 
rekryteringsföretaget. Det finns som vi ser det två empiriska förklaringar till detta 
misslyckande. Dels att rekryteringsföretaget tog en för aktiv roll i specificeringen 
av kravprofilen utan att ha tillräckliga kunskaper om och kunna identifiera sig med 
de interna förhållanden som råder hos kund X. Dels att kunden själv inte riktigt 
visste vilken tjänst de var i behov av när rekryteringsföretaget kontaktades. Hade 
kund X haft kravspecifikationerna klara för sig från början hade 
rekryteringsföretaget kunnat utföra en bättre rekrytering och därmed möjliggjort en 
utveckling i riktning mot identifieringsbaserat förtroende. Deutsch (1949, ur 
Lewicki & Bunker, 1999) menar att identifieringsbaserat förtroende innebär att 
kunden låter rekryteringsföretaget agera i sitt ställe under rekryteringsprocessen. 
Vår empiriska undersökning påvisar dock att kund X låter sig representeras av 
rekryteringsföretaget utan att kunden känner identifieringsbaserat förtroende.  
 
I relation Y har kundens VD som ovan nämnts definierat förtroende i två olika 
dimensioner. När den andra förtroendedimensionen beskrivs lyfter kund Y fram att 
rekryteringsföretaget, eller snarare den enskilde rekryteraren, har förståelse för 
hans situation. Det handlar inte enbart om en verbal förståelse utan även förståelse 
genom en annan dimension. Begreppet förståelse är som ovan nämnts ett centralt 
begrepp i det identifieringsbaserade förtroendet. Vi anser därför att VD:n för kund 
Y känner ett identifieringsbaserat förtroende till den enskilda rekryteraren på 
rekryteringsföretag Y. Detta anser vi förstärks genom att VD:n till stor del 
förklarar förtroendets andra dimension genom personkemi. Han är inte alls säker 
på att han skulle kunna ha ett lika välutvecklat samarbete med någon annan 
rekryterare på samma rekryteringsföretag. Det faktum att rekryteraren dessutom 
genomför djupintervjuerna utan inblandning från kunden tyder även detta på ett 
identifieringsbaserat förtroende. Kunden låter sig i detta fall representeras av 
rekryteraren i relationen mot en tredje part (den arbetssökande kandidaten).  
 
Rekryteringsföretagets uttalande i relation X om att rekryteraren har gjort mer för 
kund X än vad han enligt avtal behöver, kan sammankopplas med Sakos (2000) 
goodwillbaserade förtroende. Det goodwillbaserade förtroendet innebär dock även 
ett förtroende från kundens sida att rekryteringsföretaget inte agerar opportunistiskt 
även om tillfälle ges. I relation X ser vi snarare rekryteringsföretagets agerande 
som ett resultat av en medvetenhet om sitt rykte. Ett rykte som en missnöjd kund 
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kan påverka i negativ riktning. Dessutom tolkar vi det som att kund X inte ser på 
denna hjälp som något som ligger utöver vad som avtalats. Således anser vi att 
kunden inte känner något goodwillbaserat förtroende i relation X. Sako (2000) 
menar vidare att en förutsättning för goodwillbaserat förtroende är att öppenhet 
råder mellan parterna. Även om så inte är fallet i relation X, menar vi att 
rekryteringsföretagets inställning är den rätta för att skapa detta förtroende i 
framtiden. Detta påvisar rekryterarens uttalande i slutet av 4.1.6 som innebär att 
förtroende även inkluderar åsikter som kunden kanske inte alltid vill höra. 
Rekryteraren menar att ärlighet och öppenhet från rekryteringsföretagets sida är av 
största vikt för att skapa förtroende. Genom en större öppenhet från kundens sida 
skapas bättre förutsättningar för rekryteringsföretaget att lära känna kunden och 
dess medarbetare. 
 
I relation Y ser vi tecken på att goodwillbaserat förtroende kan finnas från kund Y 
till den enskilda rekryteraren. Kunden är övertygad om att rekryteraren, om det 
skulle vara nödvändigt för en bra rekrytering, skulle genomföra mer än vad som 
avtalats om. Exempel på detta är en förväntan om att rekryteraren skulle behandla 
för kunden intressanta ansökningar trots att de kommit in efter ansökningstidens 
utgång. Ett annat exempel är att hon skulle genomföra flera djupintervjuer än vad 
som ursprungligen avtalats om hon ansåg att det var nödvändigt. Kund Y menar 
sig även vara säker på att rekryteraren inte skulle agera opportunistiskt även om 
tillfälle gavs. Detta grundar kunden på sin övertygelse om att rekryteraren inte 
skulle rekommendera en person som hon inte till hundra procent trodde skulle 
passa för tjänsten. Detta trots att det skulle innebära att ingen person rekryteras och 
att rekryteringsföretaget då måste göra om processen utan kostnad. Vi kan även se 
på ovanstående som att kund Y är medveten om att rekryteraren inte har något 
annat alternativ än att inte agera opportunistiskt. En rekommendation av en person 
som inte är tillräckligt kvalificerad skulle slå tillbaka på rekryteringsföretaget i 
form av en ny kostsam rekryteringsprocess då kund Y utnyttjar sin garanti. Att 
kunden är medveten om detta talar emot att det skulle finnas något goodwillbaserat 
förtroende. I relation Y tolkar vi dock kundens ovan beskrivna övertygelse som ett 
tecken på att goodwillbaserat förtroende ändå existerar. Även det faktum att 
garantin aldrig har utnyttjas, trots en delvis misslyckad rekrytering, talar för att det 
finns ett goodwillbaserat förtroende och att kunden inte ser på garantin som en 
kontrollmekanism. 
  
Det förtroende som Ring (1996) benämner motståndskraftigt förtroende bygger på 
en tro att motparten handlar med goda avsikter, vilket medför att det 
motståndskraftiga förtroendet kan repareras efter en missbedömning. I relation X 
innebär det förtroende som kunden känner att en misslyckad rekrytering är  
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detsamma som ett förlorat förtroende, även om rekryteringsföretagets avsikter inte 
ifrågasätts. Detta gör att vi inte skulle karakterisera det förtroende som finns i 
relation X som ett motståndskraftigt förtroende. Enligt Tillmar (2002)  
karakteriseras det motståndskraftiga förtroendet av lojala parter, öppenhet, hög 
moral och ett gemensamt lärande. Det intryck vi fått, att den gemensamma 
utvärderingen som gjorts mellan parterna i relation X inte lett till så stort 
gemensamt lärande, talar också för att denna form av förtroende inte finns. Å andra 
sidan säger sig kund X ha fått kunskaper kring hur den nya tjänsten bör utformas 
genom samarbetet med rekryteringsföretag X samtidigt som rekryteringsföretaget 
efter denna första rekrytering säger sig ha tillräckliga kunskaper för att utföra en 
framtida rekrytering annorlunda. Detta tolkar vi som att åtminstone förutsättningen 
för att i framtiden utveckla ett gemensamt lärande finns. Huruvida det 
gemensamma lärandet skulle leda till motståndskraftigt förtroende vill vi dock låta 
vara osagt.  
 
I relation Y ser vi däremot Tillmars (2002) ovan nämnda faktorer, vilket talar för 
att det i denna relation finns ett motståndskraftigt förtroende. Att samarbetet 
mellan de båda företagen har varat under en relativt lång tid och att det alltid är 
samma individer som har varit ansvariga i rekryteringsprocessen, tyder på att det 
finns en lojalitet till varandra. Att det finns en öppenhet i relation Y syns tydligt. 
Under processens gång ger kunden ut mycket intern information till rekryteraren. 
Rekryteraren har aldrig blivit nekad att ta del av information som hon anser 
nödvändig. Kunden har även möjlighet till insyn i rekryterarens arbete under 
processens gång. Att det finns en hög moral hos de undersökta parterna tycker vi 
oss också ha sett. Både kund och rekryterare i relation Y är exempelvis överens om 
att rekryteraren inte kommer att läcka ut någon information, samtidigt som kunden 
som sagt inte kommer att undanhålla något för rekryteraren. Överlag fick vi under 
intervjuerna känslan av att båda parter verkligen vill göra rätt för sig gentemot den 
andra parten. Alla utförda rekryteringar samt de gemensamma utvärderingar som 
sker efter att den nya medarbetaren har anställts har dessutom lett till ett ökat 
gemensamt lärande i relationen.  
 
Vilket slags förtroende som finns i en relation kan enligt Nooteboom (2002) 
kopplas samman med hur kunden reagerar på ett misslyckande. I relation X anser 
kunden att båda parter i relationen bär ansvaret för en eventuell felrekrytering. 
Eftersom kunden i relation X menar att rekryteringsföretaget inte riktigt tog hänsyn 
till kundens företagskultur och själv förklarar det med att kunden som litet företag 
inte är så betydelsefullt tolkar vi det som att det inte finns något intentionsbaserat 
förtroende i denna relation. Hade det funnits intentionsbaserat förtroende hade  
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kunden inte känt någon tveksamhet kring hur motiverat rekryteringsföretaget var 
att göra ett bra jobb.  
 
I relation Y ser båda parter de utvärderingstillfällen som finns efter fullgjord 
rekrytering främst som en möjlighet till förbättring och inte som en möjlighet att 
tala om att den andra parten har gjort fel. Kundens utgångspunkt i denna relation 
att rekryteringsföretaget alltid gör sitt yttersta och har goda intentioner med sitt 
agerande. Blir det ändå fel kan det bero på båda parterna. Detta synsätt samt det 
faktum att kunden är säker på att rekryteraren trots möjlighet inte skulle agera 
opportunistiskt, tyder på att det finns ett intentionsbaserat förtroende i relation Y. 
Begreppet intentionsbaserat förtroende innebär dock enligt Nooteboom (2002) att 
rekryteringsföretagets agerande är grundat på normer och värderingar utöver 
rekryteringsföretagets egenintresse. Här måste vi skilja på de två begreppen 
egenintresse och opportunism. Nooteboom (2002) likställer dessa båda begrepp. Vi 
menar dock att ett företag kan agera utifrån sitt egenintresse utan att agerandet 
behöver innebära en nackdel för motparten, det vill säga vara ett opportunistiskt 
agerande. Att agera utifrån sitt egenintresse innebär att företaget ser till sitt eget 
bästa. Att agera opportunistiskt innebär att företaget ser till sitt eget bästa även om 
företaget är medvetet om att detta agerande kan komma att skada motparten. I 
relation Y anser vi inte att rekryteringsföretaget agerar opportunistiskt, men att de 
agerar utifrån sitt egenintresse. Av denna anledning anser vi att det inte finns 
intentionsbaserat förtroende i relation Y.  
  

5.3.4 Individbaserat och organisationsbaserat förtroende 
 
Såsom beskrivits i referensramen 
kan förtroende i interorganisatoriska 
relationer finnas mellan såväl 
individer som organisationer. I 
relation X känner kunden i första 
hand förtroende för den enskilde 
rekryteraren på rekryterings-
företaget. Detta överensstämmer 
med rekryterarens uppfattning om 
att det i huvudsak är han som 
person och hur han agerar som 
bestämmer kundens förtroende. 
Ovanstående liknar vi med vad Williams (1988) benämner mikrobaserat förtroende 
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och åskådliggörs i figur 5.1 nedan. Både kund X och rekryteringsföretag X menar 
dessutom att en viss del av kundens förtroende bygger på rekryteringsföretagets 
varumärke och rykte. Denna del av förtroendet väljer vi att i enlighet med 
Nooteboom (2002) kalla organisationsbaserat förtroende eller förtroende på meso-
nivå. Doney et al (1998) tydliggör enskilda medarbetares ansvar att gentemot andra 
företag agera utifrån sitt företags normer och värderingar och detta är något som vi 
ser tydligt i relation X. Den enskilde rekryteraren arbetar för ett stort företag och 
han är under hela intervjun mycket noga med att poängtera att han agerar utifrån de 
etiska regler och normer som gäller för rekryteringsföretag X. Samma rekryterare 
talar även om en grundläggande uppfattning inom affärsvärlden vilken innebär att 
han som rekryterare måste agera professionellt och affärsmässigt. Detta liknar vi 
vid den institutionella makromiljö som beskrivits i referensramen. Vi analyserar 
dock inte den institutionella makromiljön vidare utan nöjer oss med att konstatera 
att den får betydelse för det grundläggande förtroende som finns i samhället, eller 
snarare, de förväntningar som finns på att motparten i en interorganisatorisk 
relation agerar affärsmässigt.  
 
Det förtroende som kund Y idag ger uttryck för, har främst byggts upp genom de 
handlingar, i form av lyckade rekryteringar, som rekryteringsföretag Y genom åren 
har utfört. Rekryteringsföretaget har varit med och anställt knappt hälften av de 
medarbetare som arbetar hos kunden idag samt genomfört ett antal intervjuer ute i 
kundverksamheten. Då det dessutom är samma rekryterare som har utfört alla 
rekryteringar är det till henne förtroendet finns. Det som Huemer (1998) benämner 
individbaserat förtroende har alltså även i relation Y mycket stor relevans. Det 
förtroende som Kund Y känner har i takt med att relationen utvecklats mot ett 
passionerat mikroperspektiv enligt figur 5.1. Kund Y menar exempelvis att han 
skulle överväga att byta rekryteringsföretag om rekryteraren bytte arbetsgivare. 
Rekryteraren i sin tur tror att det beror på vilket företag hon går till. Detta tolkar vi 
som om att det från kundens sida i grunden ändå finns ett förtroende för 
rekryteringsföretaget som organisation. Om det inte fanns något strategiskt 
förtroende till rekryteringsföretag Y, anser vi inte att det individuella förtroendet 
till den enskilda rekryteraren är starkt nog för att kund Y skulle följa med 
rekryteraren till ett annat rekryteringsföretag. Detta resonemang bekräftas av 
Doney et al (1998) som menar att det finns ett samspel mellan organisations- och 
individbaserat förtroende.   
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Figur 5.1, Till vem/vad känner kunden förtroende?, Källa: Tillmar, 2002, sid 55, 
egen bearbetning 

 
 

5.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KUNDENS 
FÖRTROENDE 

 
Vad som på ett eller annat sätt skapar förutsättningar för det förtroende som kund 
X och Y känner för rekryteringsföretagen har i analysens tidigare delar indirekt 
berörts då olika slags förtroende har definierats. Vi kommer nedan att diskutera 
och analysera några av de faktorer som vi anser har skapat förutsättningar för 
kundens förtroende för rekryteringsföretaget i de båda relationerna. I enlighet med 
Nootebooms (2002) resonemang om att allt förtroende är situationsspecifikt 
reserverar vi oss dock för att vi inte har möjlighet att ge en heltäckande bild över 
vad det är som skapar förutsättningar för kundens förtroende. Det faktum att ingen 
av de båda kunderna kunde ge exempel på händelser som påverkat deras 
förtroende talar också för hur svårt det är att definiera vad det är som ger upphov 
till kundens förtroende. 
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Vi vill påminna läsaren om att när vi i denna del av analysen behandlar 
förtroendebegreppet åsyftas förtroende i generell mening. Vi kommer endast i 
enstaka fall precisera om förtroendet är av strategiskt eller passionerat slag. Vi vill 
även poängtera att vi i enlighet med vårt syfte i huvudsak behandlar vad som 
påverkar förtroendet, inte hur samma faktorer påverkas av förekomsten av 
förtroende. Förhållandet mellan dessa faktorer och förtroende är dock i vissa 
avseenden paradoxalt. Samtidigt som exempelvis kontrollerande kontrakt i en 
relation kan fungera som förutsättning för ett grundläggande förtroende kan samma 
kontrakt i en annan mer etablerad relation verka hämmande på det förtroende som 
har byggts upp. Vi har nedan i stycke 5.4.3 valt att analysera förhållandet mellan 
kontroll och förtroende utifrån de båda relationerna vilket i vissa avseenden 
innebär att vi samtidigt som vi svarar på syftet även berör förtroendets påverkan på 
behovet av kontroll.  
 

5.4.1 Öppenhet, Kunskap och Integration 
 

Att det finns ett grundläggande förtroende från våra två kunder och att detta 
förtroende i enlighet med Andersson & Narus (1990, ur Huemer, 1998) är en 
produkt av samarbete och utbyte anser vi klarlagt. Detta är tydligast i relation Y 
där samarbete har lett till förtroende som i sin tur har inneburit en större vilja att 
samarbeta. Begreppet samarbete är dock, som tidigare nämnts, ett brett begrepp 
och samarbete kan ske på ett flertal olika sätt.  
 
I framförallt relation Y, men till viss del även i relation X, upplever vi öppenheten 
under rekryteringsprocessen som stor. Både Nooteboom (2002) och Tillmar (2002) 
ser just öppenheten som en viktig förtroendeskapande faktor. Den öppenhet som 
finns i relationerna anser vi har lett till att parterna, genom integration och ett stort 
kunddeltagande, har erhållit ökad kunskap om varandra. Normann (1992) menar att 
ju mer kunden är involverad i processen desto större blir lärandet och desto 
starkare blir relationen mellan kund och rekryteringsföretag, något som främst syns 
i relation Y. I enlighet med Augustsson & Bergstedt-Sten (1999) har integrationen, 
kunddeltagandet och kommunikationen i relation Y under åren har gett upphov till 
kunskap om varandras rutiner och arbetssätt. Dessutom anser såväl kunden som 
den enskilda rekryteraren att de har förståelse för varandras situation, att det finns 
en personkemi som kunden uttrycker det. Genom att ett stort kunddeltagande 
funnits ända sedan samarbetet påbörjades, har de två ansvariga individerna lärt sig 
mycket om både varandra och de respektive organisationerna, vilket innebär att de 
har en allt större möjlighet att identifiera sig med varandra. Detta talar för att 
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faktorer som öppenhet, integration och kunskap har lett till att ett 
identifieringsbaserat förtroende har uppkommit.  
 
Om vi överför ovanstående resonemang på relation X, är det med tanke på 
samarbetets längd naturligt att det inte finns samma kunskap om varandra. 
Kunddeltagandet, i form av exempelvis intervjuer, har dock skapat förutsättningar 
för att ett lärande och på sikt även ett kunskaps- eller kompetensbaserat förtroende 
ska kunna uppkomma i framtiden. Rekryterarens uttalande att han skulle 
genomföra rekryteringen på ett annorlunda sätt idag tyder på en ökad kunskap 
kring kundens interna förhållanden. Därmed ökar förutsättningarna för en bättre 
rekrytering och uppkomsten av ett kunskapsbaserat förtroende. Det som skulle tala 
emot detta är att det enligt Mintzberg (1983) är svårt, att som utomstående part, 
skaffa organisationsspecifik kunskap om ett mindre företag. Något som vi även 
delvis får bekräftat av den ansvariga rekryteraren.  
 

5.4.2 Tid, Förväntningar och Rutiner 
 
En grundläggande faktor som skapar förutsättningar för förtroende är tid. I enlighet 
med Tillmar (2002) är vi av den åsikten att förutsättningar för förtroende skapas 
genom att låta relationen växa över tiden. En relation mellan kund och 
rekryteringsföretag kan i allmänhet sägas vara både kortsiktig och långsiktig, 
Kortsiktig för att själva rekryteringsprocessen inte tar så lång tid, i våra fall var 
tidshorisonten cirka tre till fyra månader, från att kunden kontaktade 
rekryteringsföretaget tills att den nya medarbetaren påbörjat sin anställning. 
Långsiktig för att medarbetaren förhoppningsvis kommer att arbeta hos kunden 
under en lång tid framöver och för att kunden menar att förtroendet till 
rekryteringsföretaget påverkas av hur den nya medarbetaren agerar i framtiden.  
 
Det faktum att relation X är relativt ny tidsmässigt och att endast en rekrytering har 
genomförts anser vi ha påverkat det förtroende som kunden känner för 
rekryteringsföretaget. Hur denna rekrytering kommer att påverka förtroendet på 
sikt anser vi oss av logiska skäl inte kunna analysera vidare. När vi nedan 
diskuterar uppkomsten av förtroende i relation X utgår vi därför från den tid under 
vilken rekryteringsprocessen pågår. I relation Y kommer vi dock istället att 
behandla tidsaspekten utifrån den mångåriga relation som i detta fall finns.  
 
I enlighet med Zuckers (1986) beskrivning av hur processrelaterat förtroende 
uppkommer finner vi att det förtroende som kund X inledningsvis upplevde när 
relationen hade inletts, skapades med hjälp av förväntningar om 
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rekryteringsföretagets framtida agerande baserat på rekryteringsföretagets 
varumärke och rykte. Zucker (1986) menar att detta förtroende sedan förstärks 
genom informationsutbyte och rutiner mellan parterna. Även vi ser 
informationsutbytet i form av rekryteringsföretagets intervjuer med kunden som 
nödvändiga för en fortsatt kunskaps och förtroendeutveckling. Den korta 
tidshorisonten för själva rekryteringsfasen, samt det faktum att kund X är ett så 
litet företag och således inte kommer att använda rekryteringsföretag X:s tjänster 
så ofta, gör dock att möjligheten för uppkomst av förtroende genom rutin minskar. 
 
Precis som i relation X ser vi i relation Y tiden som en avgörande faktor för att 
förtroende ska uppstå. Då relation Y har funnits under flera år finns det dock en 
stor skillnad i jämförelse med relation X. Vi har i relation Y möjligheten att tydligt 
se förtroendets utveckling över en längre tid. Från början fanns ett samarbete som 
kunden kallar lite av ett chanstagande. Det fanns endast ett kalkylmässigt 
förtroende baserat på varumärket och ryktet hos rekryteringsföretag Y. Att det 
sedan med tiden har byggts upp rutiner och skett ett stort informationsutbyte i 
relationen betyder enligt Zucker (1986) att förtroendet i relationen ökar. Detta 
bekräftas av VD:n hos kund Y som idag ser samma relation som ett ärligt och 
öppet samarbete mellan två parter som har förståelse för varandras situation. I 
samband med att denna utveckling av relationen har skett, har även kundens 
förtroende förskjutits från organisationen till den enskilda rekryteraren. Kundens 
VD menar att det finns en personkemi dem emellan. Om vi använder Zuckers 
(1986) ord betyder det att kundens förtroende har förskjutits från relationen eller 
processen till en speciell individs karakteristiska. 
 

5.4.3 Kontroll 
 
Nooteboom (2002) delar in uppkomsten av förtroende i tre steg där kontrollen i de 
första två stegen ses som en förutsättning för att skapa strategiskt förtroende medan 
det passionerade förtroendet i det tredje steget är en förutsättning för att minska 
kundens kontrollbehov: 
 
• Steg 1. Hög grad av kontroll då förtroendet är lågt (kalkylmässigt förtroende). 
• Steg 2. Värdering av parternas trovärdighet, utveckling av toleransnivåer för 

förtroende (kunskapsbaserat förtroende).  
• Steg 3. Utökade toleransnivåer som en följd av ett ökat förtroende och att 

parterna identifierar sig med varandra (identifieringsbaserat förtroende). 
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I tidigare resonemang har vi konstaterat att kund X känner ett kalkylmässigt 
förtroende för rekryteringsföretaget men att det kunskapsbaserade förtroendet 
endast delvis har infunnit sig. Detta medför att kundens förtroende befinner sig, 
eller är på väg mot, steg 2 i Nootebooms (2002) modell. Kunden utvärderar 
rekryteringsföretagets trovärdighet och kompetens och relationen innehåller 
fortfarande kontrollmekanismer i form av detaljerade kontrakt och garantier. Dessa 
kontrollmekanismer ser till kundens intresse samtidigt som de minskar kundens 
risk att rekryteringsföretaget inte lyckas hitta den rätta medarbetaren. Kontrollen 
fungerar således i detta fall som en förutsättning för det kunskapsbaserade 
förtroendet. Fanns inte denna kontrollmekanism skulle kund X kanske inte känna 
något förtroende alls för rekryteringsföretaget. Garantin ser vi som en begränsad 
möjlighet för rekryteringsföretaget att agera opportunistiskt. Missköter 
rekryteringsföretaget rekryteringsprocessen på något sätt och resultatet blir till 
nackdel för kunden är sannolikheten stor att kunden visar sitt missnöje genom att 
utnyttja sin garanti. Hur missnöjd kunden kan vara innan han utnyttjar garantin är 
beroende av i vilken utsträckning det kunskapsbaserade förtroendet, och därmed 
kundens toleransnivåer för att acceptera ett misslyckande, har utvecklats. Så länge 
som relation X innehåller kontrollmekanismer och så länge möjligheten och 
incitamenten för rekryteringsföretaget att agera opportunistiskt är begränsade är 
kanske ett strategiskt förtroende från kundens sida tillräckligt? En utveckling mot 
steg 3 är i relation X kanske inte nödvändig. För att kund X skall slippa kontrollera 
rekryteringsföretagets agerande anser vi dock att det kunskapsbaserade förtroendet 
måste utvecklas. 
 
Såsom beskrivits i empirin upplever kund X ingen större osäkerhet eller risk med 
samarbetet.  Detta kan förklaras med att relationen innehåller detaljerade kontrakt 
och garantier. Kontrollmekanismerna reducerar intentionen för rekryterings-
företaget att agera opportunistiskt samtidigt som de hjälper till att skapa det 
strategiska förtroende som kunden känner. Den rekryterare vi intervjuade nämnde 
även att rekryteringsföretag X ibland kan gå in och under vissa omständigheter 
dela på annonskostnaderna som kunden normalt betalar. Även detta tolkar vi som 
ett sätt att skapa strategiskt förtroende. Det strategiska förtroendet innebär dock 
inte att kundens kontrollbehov försvinner, utan enbart att kontrollbehovet 
tillgodoses med de kontrollmekanismer som används och att risken därmed 
upplevs som mindre. Det finns dock en risk som kund X ändå upplever och det är 
risken att den nya medarbetaren inte passar in i det klimat som råder hos kunden. 
Denna risk anser vi dock skulle kunna ha minskats om kunden från början vetat 
vilka specifika egenskaper han sökte hos den nya medarbetaren. 
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Kund Y upplever att det finns en personkemi som gör att parterna i relation Y till 
viss del identifierar sig med varandra. Ett identifieringsbaserat förtroende har 
uppkommit och relationen befinner sig i steg 3 i Nootebooms (2002) modell. Båda 
parterna anser att kontraktet ska ses mer som en minnesanteckning än ett 
kontrolldokument. Dessutom håller rekryteringsföretaget i dagsläget på att minska 
detaljstyrningen i kontraktet. Här ser vi ett tydligt exempel på att det passionerade 
förtroendet har minskat kundens kontrollbehov. Trots att det fortfarande finns en 
garanti att rekryteringsföretaget vid ett misslyckande kostnadsfritt gör om 
rekryteringen, tyder ovanstående på att bägge parter anser att kontrollbehovet i 
relationen är relativt litet. Något som dock talar emot ovanstående är att kund Y i 
stor utsträckning är delaktig i rekryteringsprocessen. Denna delaktighet skulle vi 
kunna tolka som en kontrollmekanism från kundens sida. Vår uppfattning är dock 
att kundens delaktighet är av mer stödjande karaktär och det är först och främst 
rekryteringsföretagets kompetens som är avgörande i processen. 
Sammanfattningsvis upplever kunden, i och med det låga kontrollbehovet, sin risk 
som liten. Den risk som kund Y ändå ser, handlar om att det trots allt kan bli fel. 
Det är människor som kommunicerar med varandra, vilket kan ge upphov till 
missuppfattningar. I enlighet med Nooteboom (2002) tyder detta på att det i 
realiteten är omöjligt att helt reducera/eliminera risk med hjälp av 
kontrollmekanismer. Det verkar i denna relation finnas ett visst mått av osäkerhet, 
en viss risknivå, som inte går att kontrollera bort.  
 
Frågan som blir aktuell i resonemanget runt kontroll och garantier, är var 
kundernas gränser och toleransnivåer ligger. Hur pass missnöjd kan kunden vara? 
Hur mycket kan kundens förtroende påverkas i negativ riktning utan att kunden 
utnyttjar sin garanti? Enligt Nooteboom (2002) handlar de undre toleransnivåerna 
om små handlingar som rekryteringsföretaget kan utföra utan att kundens 
förtroende nämnvärt påverkas. Vi kan exempelvis föreställa oss att 
rekryteringsföretagen under rekryteringsförfarandet för att spara tid enbart läser 
igenom de första femtio inkomna ansökningarna och bland dessa väljer ut sina tio 
kandidater. De tio som väljs ut kanske upplevs som mycket lämpliga kandidater 
men bland de ansökningar som inte lästes kanske det finns ytterligare några 
lämpliga kandidater. Detta förfaringssätt skulle vi i första hand tolka som ett 
agerande i eget intresse från rekryteringsföretagens sida. Om rekryteringsföretagen 
istället är medvetna om att det bland de icke lästa ansökningarna finns en mycket 
lämpad person och ändå väljer att inte läsa den ansökan, anser vi istället beteendet 
vara opportunistiskt. I vilken utsträckning kundens förtroende påverkas av detta 
har vi svårt att avgöra. Vi håller det dock för troligt att kundens reaktion hänger 
samman med vilket förtroende som finns för rekryteringsföretaget sedan tidigare i 
relationen. Finns enbart ett kalkylmässigt förtroende antar vi att toleransnivåerna 
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för vad kunden accepterar är lägre än om det hade funnits identifieringsbaserat 
förtroende. Detta antagande grundar vi bland annat på kundernas uttalanden om att 
det förtroende de inledningsvis känner för rekryteringsföretaget lätt kan raseras. 
 
Såsom vi ovan diskuterat använder rekryteringsföretag X kontraktet som ett sätt att 
kontrollera samarbetet. Dessutom är både kund och rekryteringsföretag av den 
uppfattningen att relation X inte enbart kan bygga på kontrakt utan att även ett 
grundläggande förtroende för motparten måste finnas. Denna syn överensstämmer 
med den enligt Nooteboom (2002) allmänna uppfattningen inom 
förtroendelitteraturen, att kontroll måste kompletteras med förtroende. Att det 
detaljerade kontraktet skulle leda till misstro från kundens sida såsom Macaulay 
(1963) menar ser vi inga tendenser till i denna relation. Vår tolkning av 
förhållandet mellan förtroende och kontrakt överensstämmer inte heller med 
Woolthuis (1999, ur Nooteboom, 2002) studie som visade att kontrakt och 
förtroende är substitut till varandra i de fall då kontraktet syftar till att förhindra 
opportunistiskt beteende men komplement till varandra när kontraktet ses som en 
minnesanteckning. I relation X ser parterna på kontraktet som ett 
kontrollinstrument i syfte att förhindra opportunistiskt beteende samtidigt som de 
menar att kontraktet kompletteras med förtroende, exempelvis genom användandet 
av muntliga avtal. Förklaringen till ovanstående anser vi ligga i att förtroendet i 
denna relation är av strategisk karaktär samtidigt som Woolthuis (1999, ur 
Nooteboom, 2002) definition av förtroende har en mer intentionsbaserad, 
passionerad innebörd. Så är fallet i relation Y och där är även parternas syn på 
kontraktets funktion annorlunda. Kunden känner till viss del ett passionerat 
förtroende till rekryteringsföretaget och kontraktet uppfattas mer som en 
minnesanteckning samt ett komplement till det förtroende som finns. Detta 
överensstämmer med Nootebooms (2002) påpekande att förhållandet mellan 
kontrakt och förtroende är beroende av om förtroendet är av strategiskt eller 
passionerat slag. 
 

5.5 SAMMANFATTNING 
 

5.5.1 Hur kan förtroende definieras och till vem/vad känner kunden 
förtroende? 

 
För att sammanfatta analysen och knyta an till studiens två första problemfrågor 
redogör vi nedan för hur vi definierat det förtroende som de båda kunderna i 
relation X och Y känner för respektive rekryteringsföretag, eller som tidigare 
analyserats; för respektive rekryterare. Vi har nedan sammanställt de olika 
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förtroendebegreppen i figur 5.2 och sorterat begreppet efter den ordning som vi 
anser att de olika formerna av förtroende uppkommer. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2, Sammanfattning av identifierade förtroendedefinitioner, Källa: Egen 
 
En avgörande faktor för ovanstående ordning av de olika förtroendebegreppen är 
tidsfaktorn. Med utgångspunkt i att kundens kalkylmässiga, ömtåliga/bräckliga och 
kontraktsbaserade förtroende i relation X och Y har infunnit sig relativt tidigt i 
respektive relation har vi valt att placera dessa förtroendebegrepp långt till vänster 
i ovanstående figur. För att kunden skall känna kunskapsbaserat och senare även 
kompetensbaserat förtroende behöver dock relationen tid att utvecklas. Allt 
eftersom samarbetet mellan kund och rekryteringsföretag framskrider skaffar sig 
rekryteraren mer kunskap om kunden varvid rekryterarens kompetens att hitta rätt 
medarbetare ökar. I relation X kan vi se den del av det kompetensbaserade 
förtroendet som saknas (förtroende för rekryterarens kompetens att bedöma 
kandidater med hänsyn till kundens företagskultur) som något som inte kan 
utvecklas så länge som rekryteringsföretaget saknar kunskap om kundens kultur 
och arbetssätt. Finns denna kunskap finns därmed förutsättningar för rekryteraren 
att utveckla kompetensen att bedöma lämpliga kandidater. I enlighet med detta 
resonemang menar vi att det behövs kunskap för att utveckla kompetens. Därmed 
placerar vi det kunskapsbaserade förtroendet tidsmässigt före det 
kompetensbaserade. Även indelningen av de passionerade förtroendedefinitionerna 
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har gjorts utifrån ett tidsperspektiv. Här anser vi dock att tidsgränserna mellan de 
olika definitionerna inte är lika klara som bland de strategiska 
förtroendedefinitionerna varvid vi väljer att inte kommentera dessa närmare.  
 
Vi har i båda relationerna identifierat någon form av strategiskt förtroende. I 
relation Y anser vi att kunden har utvecklat ett förtroende som när relationen 
inleddes var av en kalkylmässig eller ömtålig/bräcklig karaktär, men som i 
dagsläget innebär ett både kontrakts-, kunskaps- och kompetensbaserat förtroende. 
Vår uppfattning är att kund Y har förtroende för den enskilda rekryterarens 
kompetens att bedöma kandidaters lämplighet. I relation X inleddes relationen 
genom förväntningar som i ett tidigt skede övergick i ett kalkylmässigt och 
kontraktsbaserat förtroende. Rekryteringsföretagets fortsatta agerande har 
inneburit att kund X delvis har förtroende för rekryterarens kompetens. Förtroendet 
bygger på rekryterarens formella kompetens runt den nya tjänsten. Däremot saknar 
kund X förtroende för rekryterarens kompetens att bedöma enskilda kandidaters 
lämplighet med hänsyn till företagskulturen. Orsaken anser vi vara att rekryteraren 
inte lyckats skaffa sig tillräcklig kunskap om kundens interna förhållanden. Detta 
innebär att vi i ovanstående modell endast anser att delar av det kunskapsbaserade 
samt delar av det kompetensbaserade förtroendet existerar i relation X. Vi anser 
inte heller att kund X känner någon form av passionerat förtroende till den 
enskilda rekryteraren.  
 
I relation Y anser vi däremot att det i viss utsträckning finns ett passionerat 
förtroende. Förtroendet för den enskilde rekryteraren hos rekryteringsföretag Y är 
motståndskraftigt i den bemärkelsen att förtroendet inte påverkas i större 
utsträckning av en misslyckad rekrytering. Förtroendet som kund Y känner anser 
vi även vara goodwillbaserat såtillvida att kund Y är övertygad om att rekryteraren 
skulle kunna göra mer än vad som avtalats och aldrig skulle agera till nackdel för 
kunden, det vill säga agera opportunistiskt. I relation Y anser vi dessutom att den 
långa relationen inneburit att ett identifieringsbaserat förtroende för den enskilde 
rekryteraren har utvecklats. Genom rekryterarens nuvarande kunskap kring kund Y 
och de egenskaper, både formella och icke-formella, som den blivande 
medarbetaren bör inneha, kan rekryteraren identifiera sig med kunden och 
konkretisera hur rekryteringsbehovet ser ut. Vi anser dock att rekryteringsföretag Y 
alltid i slutändan agerar utifrån sitt egenintresse, varvid vi menar att det 
intentionsbaserade förtroendet saknas i relationen.  
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5.5.2 Är det möjligt att identifiera vad det är som skapar 
förutsättningar för kundens förtroende? 

 
För att sammanfatta analysen och knyta an till studiens tredje problemfråga 
redogör vi nedan för de faktorer som vi har identifierat som förutsättningar för 
kundernas förtroende till rekryteringsföretag X och Y.  
 
Inledningsvis ser vi en skillnad mellan relation X och Y gällande uppkomsten av 
förtroende. I relation Y hade kunden, i och med rekryteringsföretagets starka 
varumärke och rykte, redan i inledningsskedet ett visst grundläggande 
kalkylmässigt förtroende till rekryteringsföretaget, medan detta förtroende från 
kund X först uppkom efter att rekryteringsföretag X hade uppfyllt de 
grundläggande förväntningar som fanns från kundens sida. I båda fallen har sedan 
förtroendet ökat och utvecklats i takt med att samarbetet kring 
rekryteringsprocessen/erna har framskridit.  
 
I relation X anser vi att det till stor del är kontroll som har skapat förutsättningar 
för kundens förtroende. Detta i form av ett specificerat kontrakt som reglerar 
samarbetet och eventuella misslyckanden samtidigt som det ligger till grund för att 
ett kontraktbaserat förtroende uppkommer. I den enda rekryteringsprocess som 
kund X och rekryteringsföretag X har genomfört tillsammans var parterna relativt 
öppna mot varandra och kunden var till viss del integrerad i processen. I relation 
Y ser vi att faktorer som öppenhet och integration har skapat förutsättningar för en 
ökad kunskap och kompetens. Därmed har förtroendet, i takt med alltfler lyckade 
rekryteringar, ökat. Vi anser att förutsättningarna för ett i alla avseenden 
kompetensbaserat förtroende på sikt även finns i relation X. Idag har dock inte 
förtroendet i relation X utvecklats mer än till att vara delvis kunskaps- och 
kompetensbaserat. Detta beror först och främst på faktorn tid. I och med att 
relation X är så pass ny har inte parterna lärt känna varandra ännu. Kunden är än så 
länge ej tillräckligt integrerad i rekryteringsprocessen och det har inte uppkommit 
rutiner i samarbetet. Detta innebär att rekryteraren i dagsläget inte fullt ut har 
kunnat skapa sig den kunskap om kunden som vi anser krävs för kompetensen att 
genomföra lyckade rekryteringar. Även om det är omöjligt att analysera hur 
framtiden för relation X kommer att te sig, anser vi att ett fortsatt samarbete och 
flera rekryteringar med tiden kan leda till ett ökat lärande och därmed 
förutsättningar för ett ökat förtroende. I och med att rekryteraren menar att han 
idag skulle genomföra processen på ett annat sätt, ser vi redan nu att rekryteraren 
genom exempelvis intervjuer samt utvärdering har ökat sin kunskap om kundens 
kultur. Att rekryteraren dessutom anser att öppenhet och ärlighet är viktigt i 
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relationen, talar för att det finns förutsättningar för att kundens förtroende ska växa 
med tiden. 
 
I relation Y ser vi att den grundläggande faktorn tid har inneburit att ett strategiskt 
förtroende har utvecklats till ett delvis passionerat förtroende samtidigt som det har 
skett en utveckling mot ett förtroende baserat på en individs (rekryterarens) 
speciella karakteristiska. Till skillnad mot relation X har relation Y funnits under 
en längre tid. Under denna tid har öppenhet och integration bidragit till att 
rekryteraren har skaffat sig den kunskap och kompetens om kunden som krävs för 
lyckade rekryteringar. I takt med alltfler lyckade rekryteringar har kundens 
förtroende ökat. Vi ser idag en relation med tydliga rutiner och där öppenheten 
mot varandra är stor och där kunden är mycket integrerad i rekryteringsprocessen. 
Kund och rekryteringsföretag är även överens om att kontrollbehovet i relationen 
är litet och att kontraktet mer ska ses som en minnesanteckning. 
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6. SLUTSATSER 
 
När vi inledde studien var vår utgångspunkt, som framgår i bakgrund och 
problemdiskussion, att en kunds relation till ett rekryteringsföretag kan 
karakteriseras av en viss osäkerhet. För att hantera denna osäkerhet, i en så viktig 
verksamhet som rekrytering, utgick vi ifrån att relationen måste innehålla något 
mer än formella kontrakt och avtal. Vi förmodade att relationen måste innehålla 
något slags förtroende. I den empiriska delen av vår studie visade det sig att 
osäkerheten inte upplevdes som så stor i någon av relationerna. I en av de 
undersökta relationerna såg vi snarare att samarbetet hade uppstått för att minska 
kundens osäkerhet. Att osäkerheten i relationerna upplevs som liten behöver dock 
inte innebära att förtroende är oviktigt i relationen. Detta hänger istället samman 
med att kunden känner ett visst förtroende eller har vissa förväntningar på 
motparten, som medför att känslan av osäkerhet minskar. I den ena relationen 
anser vi att osäkerheten har kontrollerats bort och att det förtroende som kunden 
känner enbart är av strategisk karaktär. I den andra relationen känner kunden i 
större utsträckning ett passionerat förtroende vilket innebär att behovet att 
kontrollera risken är mindre.  
 
Som ovan nämnts har vår empiriska studie påvisat att en av orsakerna till att anlita 
ett externt rekryteringsföretag är att minska kundens osäkerhet. Kunden skulle i en 
av våra undersökta relationer rekrytera en person till en helt ny tjänst kring vilken 
kunden saknade förkunskaper och såg valet av rekryteringsföretag som ett 
strategiskt val. Faktorer som minskade transaktionskostnader i form av 
tidsbesparingar och minskade sökkostnader är andra förklaringar till varför kunden 
väljer att låta en extern aktör sköta rekryteringen. Den främsta anledningen till att 
ingå samverkan med rekryteringsföretag anser vi dock vara att få tillgång till 
rekryteringsföretagets resurser i form av kunskap och kompetens.  
 
Såsom tidigare analyserats har vi i den ena relationen definierat ett delvis 
kunskapsbaserat och ett delvis kompetensbaserat förtroende som fortfarande 
befinner sig inom den strategiska förtroendegruppen. I den andra relationen har vi 
definierat ett förtroende som sträcker sig längre än det strategiska förtroendet. 
Frågan är dock om denna senare form av förtroende kan definieras som ett i alla 
avseenden passionerat förtroende? Enligt Nootebooms (2002) definition av 
intentionsbaserat förtroende skall kunden utgå ifrån att rekryteringsföretaget 
agerar utöver sitt egenintresse. Även om vi anser att kunden upplever att den 
enskilda rekryteraren har förståelse för kundens situation, och att det därmed finns 
ett stort förtroende från kundens sida, är den underliggande orsaken till 
rekryteringsföretagets agerande av affärsmässig karaktär. Något som kunden 
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dessutom är medveten om. Rekryteringsföretaget måste vara vinstdrivande och 
utan att det behöver vara till nackdel för kunden, agerar de därmed i slutändan 
alltid utifrån sitt egenintresse. Detta innebär att den mest utvecklade formen av 
förtroende som vi identifierat är av identifieringsbaserad karaktär och vi anser 
dessutom att det aldrig kan uppkomma ett i alla avseenden passionerat förtroende i 
affärsrelationer. Då parterna i interorganisatoriska relationer i stor utsträckning är 
vinstdrivande företag anser vi att denna slutsats kan antas gälla även för relationer 
mellan andra kunder och rekryteringsföretag. 
 
Vår studie har visat att det som först och främst skapar förutsättningar för kundens 
förtroende är att rekryteringsföretaget lyckas med uppdraget att rekrytera rätt 
medarbetare åt kunden. För att rekryteringsföretaget ska kunna utföra detta 
uppdrag på ett bra sätt anser vi att samarbetet kräver tid. Vi ser således tid som en 
grundläggande faktor för att skapa förutsättningar för förtroende. Även om studien 
har visat att det finns ett flertal faktorer som i sig innebär en bättre rekrytering och 
därigenom skapar förutsättningar för förtroende, är flertalet av dessa faktorer i sin 
tur beroende av just tid. Under samarbetets gång ökar parternas kunskap, 
integration och öppenhet gentemot varandra samtidigt som rutiner uppkommer i 
relationen. Detta innebär att rekryteringsföretaget får allt bättre förutsättningar för 
att lyckas med sitt uppdrag. Detta samband visas i figur 6.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1, Förtroendets utveckling över tiden, Källa: Egen 
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I den ena relationen förklarar vi det faktum att kunden endast känner ett strategiskt 
förtroende med att kundens förtroende är baserat på de kontrollmekanismer som 
finns. Relationen har funnits en kort tid och de övriga förtroendeskapande 
faktorerna kunskap, integration och öppenhet har inte haft möjlighet att utvecklas i 
någon större utsträckning. Kundens identifieringsbaserade förtroende i den andra 
relationen är istället baserat på tid. Relationen har funnits länge och därigenom har 
faktorerna kunskap, integration och öppenhet ökat och medfört ett ökat förtroende 
från kundens sida. Ett mönster vi ser är således att kundens förtroende 
inledningsvis baseras på kontroll. Med tiden minskar behovet av kontroll 
samtidigt som faktorer som kunskap, integration och öppenhet ökar, vilket skapar 
förutsättningar för kundens förtroende att öka. Anledningen till att vi i figur 6.1 
placerat kontroll halvvägs upp på den vertikala axeln är således att kontroll endast 
ses som en förutsättning för strategiskt förtroende. När förtroendet med tiden 
utvecklas till ett mer passionerat förtroende är kontroll inte längre en förutsättning 
för förtroende utan förtroende snarare en förutsättning för ett minskat 
kontrollbehov. 
 
I de båda relationerna ser vi att tiden dessutom har inneburit en utveckling mot ett 
förtroende baserat på en individs speciella karakteristiska. Det förtroende som 
kunden inledningsvis kände till rekryteringsföretaget som organisation har 
utvecklats till ett förtroende för den enskilda rekryteraren. Studien har även visat 
att utvecklingen mot ett individbaserat förtroende sker relativt tidigt i relationen. 
Detta främst genom att rekryteraren skaffar sig en ökad kunskap och därmed 
utvecklar kompetensen att rekrytera rätt person. Att förtroendet utvecklas från 
organisation till individ innebär dock inte att det helt slutar att fungera på 
organisationsnivå. Trots att det i den ena relationen finns ett väl utvecklat 
identifieringsbaserat förtroende till den enskilda rekryteraren, är inte kunden 
hundraprocentigt beredd att följa med henne till vilket nytt rekryteringsföretag 
som helst. Detta tolkar vi som om att det från kundens sida alltid finns kvar ett 
visst grundläggande kalkylmässigt förtroende till organisationen.   
 
I vår studie har vi utökat det transaktionskostnadsteoretiska perspektivet med 
begreppet förtroende. Vi har använt oss av vissa (passionerade) 
förtroendedefinitioner ursprungligen utvecklade inom andra ämnesområden än 
ekonomi, exempelvis psykologi. Vi har ovan konstaterat att en affärsmässig 
relation kan innehålla mer än strategiskt förtroende, men att ett i alla avseenden 
passionerat förtroende inte hör hemma i relationer mellan vinstdrivande företag. 
Denna slutsats överensstämmer delvis med Williamsons (1975) åsikt att 
(altruistiskt) förtroende endast kan uppkomma i privatlivet. Vi lägger oss härmed i 
mittfåran mellan de forskare och författare som har en rationell, strategisk syn på 
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förtroende och de som menar att även affärsrelationer kan innehålla passionerat 
förtroende.  
 
Utifrån de slutsatser och den förståelse kring varje relations specifika 
förutsättningar som vi anser att studien har utmynnat i, återstår utmaningen att i 
någon mån generalisera denna förståelse. Eller att skapa en objektivt verifierbar 
teori som Schutz (1954, ur Alvesson & Sköldberg, 1994) skulle ha uttryckt det. 
Vår slutsats att förtroende i affärsmässiga sammanhang aldrig kan utvecklas till ett 
i alla avseenden passionerat förtroende kan ses som ett empiriskt bidrag eller en 
successiv utveckling av förtroendeteorins empiriska tillämpningsområde. Vi anser 
även att vi genom att ha identifierat olika förutsättningar för uppkomsten av 
förtroende, och i detta sammanhang lyft fram tidsfaktorn i kombination med ett 
antal andra faktorer, har gett ytterligare ett empiriskt bidrag till forskningen kring 
förtroendebegreppet. Våra ovan påvisade empiriska bidrag kan i strikt mening 
endast anses gälla för våra studerade fall men kan ur ett vidare perspektiv antas 
gälla även för andra relationer mellan kund och rekryteringsföretag. Vi anser även 
att våra diskussioner kring förtroendebegreppet i viss mån kan generaliseras till att 
gälla även för kunder inom andra branscher som har låtit en extern aktör sköta en 
för kunden viktig funktion eller aktivitet. Detta då vi tillämpat generella teorier på 
rekryteringsbranschen, sett mönster och samband, och sedan försökt att utvidga de 
generella teorier vi ursprungligen utgått ifrån.  
 
Vi har i vår studie identifierat vissa förutsättningar för kundens förtroende i en 
interorganisatorisk relation. Trots att det inte varit vårt syfte, har vi oundvikligen 
även berört i vilken utsträckning förtroende skapar förutsättningar för exempelvis 
faktorer som ett minskat kontrollbehov, minskade transaktionskostnader och så 
vidare. Detta är dock en aspekt som vi inte har undersökt närmare och som vore av 
intresse för framtida forskning. En annan intressant frågeställning kan grunda sig 
på vår slutsats att kunden i en affärsmässig relation inte kan känna ett i alla 
avseenden passionerat förtroende. Vad innebär det för relationens framtid att det i 
affärsmässiga relationer aldrig kan uppkomma ett i alla avseenden passionerat 
förtroende?  
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BILAGA 1 
 
 

INTERVJUGUIDE KUND 
 
 

REKRYTERINGSPROCESSEN 
 
1. Många författare menar att rekrytering är en verksamhet som är svår för 

ett utomstående företag att sköta och att rekryteringen måste ses som en 
integrerad del i ett företag. Det är ändå många företag som tar hjälp 
utifrån. Varför har Ni valt att sköta denna del av verksamheten externt? 

– Vad påverkar valet att rekrytera med hjälp av rekryteringsföretag? Vad vinner 
Ni på det? Hur ofta och i hur stor andel av Era rekryteringar använder Ni denna 
tjänst? Använder Ni Er av samma rekryteringsföretag vid alla rekryteringar? Tar 
Ni hjälp av rekryteringsföretaget i hela rekryteringsprocessen eller enbart vid 
vissa delmoment? 

 
2. Varför valde Ni just detta rekryteringsföretag första gången? 

– Hur gick valprocessen till? Vilka faktorer påverkade valet? Varför har Ni 
eventuellt fortsatt med samma företag? På vilket sätt skiljer sig detta 
rekryteringsföretag från andra? 

 
3. Om vi definierar rekryteringsprocessen som förfarandet från att den 

första kontakten med rekryteringsföretaget knyts tills att den nya 
medarbetaren är anställd, i vilken utsträckning deltar Ni i 
rekryteringsprocessen?  

– Vid vilka olika moment? På vilket sätt? Hur stort inflytande på 
rekryteringsföretagets tillvägagångssätt har Ni?  

 
4. Information? 

– Vilken information anser Ni vara viktig för att rekryteringsföretaget skall 
kunna hitta den rätta medarbetaren till Er? Vilken information kräver 
rekryteringsföretaget? Hur definierar Ni vilka krav Ni ställer på den nya 
medarbetaren? Vilken insyn har Ni i rekryteringsprocessen? Hur sker 
informationsutbytet?  
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5. Rekryterarens branschkunskap/specialisering? 
– Hur specialiserade är rekryterarna? Har de kunskap om och erfarenhet från er 
bransch? Har de erfarenhet från Er bransch? Vilken branschkunskap/erfarenhet 
kräver Ni att de ska ha? Är en enskild rekryterares personlighet och kompetens 
mer eller mindre viktig än rekryteringsföretagets totala kompetens?  

 
6. Formellt/Informellt? 

– I vilken grad förekommer kontrakt/avtal? Vad avtalas om? Hur detaljerade är 
avtalen? Vilken uppgift har avtalen? Använder Ni er av formaliserade avtal 
eller är det mycket Ni kommer överens om muntligt?  

 
7. Utvärdering? 

– Sker en gemensam utvärdering när rekryteringsprocessen är färdig? Hur? 
När? Vad leder den till?  

 
 
REKRYTERINGSFÖRETAGET 
 
8. Vilka förväntningar hade Ni på rekryteringsföretaget vid första 

uppdraget?  
– I vilken utsträckning uppfylldes förväntningarna? Vilka förväntningar har Ni 
nu?  

 
RISKER 
 
9. Innebär samarbetet några risker? 

– För Er? För rekryteringsföretaget? Upplever Ni att Ni befinner Er i ett 
beroendeförhållande till rekryteringsföretaget? Upplever Ni att det finns någon 
risk med att Ni lämnar ut företagsspecifik information? Om det finns risker, hur 
kan dessa reduceras? 

 
10.  Har rekryteringsprocessen inneburit några problem? 

– Om ja, ge exempel. Har problemen lett till felaktiga rekryteringar? Varför och 
på vilket sätt?  

 
11.  Hur skulle Ni reagera om det efter en vecka visar sig att den rekryterade   
      personen är helt fel och inte alls passar hos Er? 

– Vad gör Ni? Hur skulle rekryteringsföretaget reagera? Vad beror 
misslyckandet på? Finns det några garantier från rekryteringsföretagets sida? 
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FÖRTROENDE 
 
12.  Hur uppfattar Ni rekryteringsföretagets engagemang i rekryteringen av   
      Er nya medarbetare? 

– Anser Ni att de lägger ner den tid som behövs för att göra en bra rekrytering? 
Arbetar de alltid för Ert bästa, även om det kan innebära extra arbete/kostnader 
för dem? 

 

13.  Finns det några konkreta händelser där Ni kan säga att förtroende till   
      rekryteringsföretaget har uppkommit? 
 

14.  Hur skulle Ni definiera begreppet förtroende i en kund-leverantör-  
      relation? 

– Hur skulle ni definiera förtroende i relationen till rekryteringsföretaget? Vilka 
fördelar innebär detta förtroende för samarbetet? Till Vem/Vad är förtroendet 
uppbyggt runt? Hur viktigt är förtroende för Er?  
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BILAGA 2 
 
 

INTERVJUGUIDE REKRYTERINGSFÖRETAG 
 
 
REKRYTERINGSPROCESSEN 
 
1. Om vi definierar rekryteringsprocessen som förfarandet från att den 

första kontakten med kunden knyts tills att den nya medarbetaren är 
anställd hos kunden, hur arbetar Ni i rekryteringsprocessen? 

– Hur ser arbetsgången ut? Vilka olika moment ingår? Använder Ni olika 
metoder för rekrytering av olika tjänster? Hur lång tid tar rekryteringsprocessen? 
Innebär rekryteringsprocessen en helhetslösning eller hjälper ni kunden enbart 
med vissa delmoment? Hur tror Ni att Ni urskiljer er gentemot andra 
rekryteringsföretag?  

 
2. Information? 

– Vilken information om kunden och dess bransch behövs för att Ni skall kunna 
utföra en rekrytering med ett bra resultat, det vill säga hitta rätt medarbetare och 
få en nöjd kund? Vilken information fås av kunden? Hur definierar kunden de 
krav de ställer på sin framtida medarbetare? Hur sker informationsutbytet med 
kunden?  

 
3. Rekryterarens branschkunskap/specialisering? 

– Är rekryterarna specialiserade på olika branscher? Har de själva 
yrkeserfarenhet inom branschen? Vilken branschkunskap eller erfarenhet kräver 
kunden? Vilken utbildning har en rekryterare? 

 
4. Formellt/Informellt? 

– I vilken grad förekommer kontrakt/avtal? Vad avtalas om? Hur detaljerade är 
avtalen? Vilken uppgift har avtalen? Använder Ni er av formaliserade avtal 
eller är det mycket Ni kommer överens om muntligt? 

 
5. Utvärdering? 

– Sker någon slags utvärdering efter avslutad rekrytering med kunden? Hur? 
När? Vad leder den till? 
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KUNDEN 
 
6. Kunddeltagande? 

– Hur stort är kunddeltagandet i rekryteringsprocessen? Vilken insyn har 
kunden i rekryteringsprocessen? På vilket sätt deltar kunden? Inom vilka delar 
av rekryteringsprocessen? Är kunddeltagandet beroende på vilken typ av tjänst 
som rekryteras?  

 
7. Varför tror Ni att företag väljer att sköta sin rekrytering externt? 

– Vad kan de vinna? Varför väljer de just Er? Hur stor är kundernas 
återköpsgrad?  

 
 
RISKER 
 
8. Innebär relationen med kunden några risker? 

- För kunden? För Er? Tror Ni att kunden kan uppleva någon risk med att 
han/hon lämnar ut företagsspecifik information? Om det finns risker, hur kan 
dessa reduceras?  
 

9. Har rekryteringsprocessen inneburit några problem? 
- Om ja, ge exempel. Har problemen lett till felaktiga rekryteringar? Varför och 
på vilket sätt? Hur har då kunden behandlats/kompenserats? Garantier gentemot 
kunden?  

 
 
ÖVRIGT 
 
10.  Kan Ni beskriva företagskulturen hos den aktuella kunden? 
 
11.  Vilket rykte tror Ni att ni har? 

- Inom branschen? Hos den aktuella kunden?  
 
12.  Hur skulle Ni definiera begreppet förtroende i relationen mellan Er och   
      Era kunder? 

- Hur definierar Ni begreppet förtroende i relationen till den aktuella kunden? 
 
 
 
 


