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Sammanfattning 

Titel: Relationsmarknadsföring inom rekryterings- och bemanningsbranschen 

 

Författare: Peder Kargl & Kargl Segerquist 

 

Handledare: Maria Blomgren 

 

Bakgrund och problem: Rekryterings- och bemanningsbranschen har växt kraftigt sedan 

arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades 1992. Detta är en relativt ung bransch vars fokus 

är att förmedla arbetskraft till kundens kärnverksamhet och på så sätt bör ha  en större 

påverkan på kundens verksamhet än andra tjänsteföretag. Detta ställer högre krav på att 

den säljande parten har god kännedom om kundens verksamhet, vilket borde påverka 

komplexiteten på relationen samt hur rekryterings- och bemanningsföretagen utnyttjar 

dessa relationer i marknadsföringssyfte.  

 

Frågeställningar: Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar relationen mellan 

rekryterings- och bemanningsföretag och deras kunder? 

Hur arbetar rekryterings- och bemanningsföretag för att nyttja kundrelationer i 

marknadsföringssyfte? 

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och intervjuer har genomförts med 

fyra rekryterings- och bemanningsföretag och två intervjuer med kundrepresentanter. 

 

Slutsats: I denna uppsats har vi studerat vilka de viktigaste faktorerna är för att skapa en 

stark kundrelation inom dessa branscher samt hur rekryterings- och bemanningsföretag 

utnyttjar kundrelationer i marknadsföringssyfte. Vi fann att viktiga faktorer för att skapa 

starka kundrelationer var tillit och långskitigt engagemang men att flera faktorer kan spela 

in, alternativt påverka dessa två. Vidare konstateras att rekryterings och bemanningsföretag 

kontinuerligt arbetar med utvecklande och bibehållande av relationer i sin marknadsföring 

och att större delen av försäljningen sker till befintliga kunder. För att utveckla relationerna 

till kund försöker rekryterings- och bemanningsföretagen i första hand bygga tillit och 

förtroende hos kunder och på så sätt skapa ett långtgående samarbete. Relationen till 

befintliga kunder är inte heller bara viktig för merförsäljning men också mot nya kunder. En 

viktig inflikning är dock att köpare och säljare ser på relationen och relationens syfte på olika 

sätt. Detta gör att parterna inte är lika beroende av den enskilda relationen.      
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1. Problematisering 

Sveriges sysselsättning består till 74 % av tjänstesektorn (Almega, 2010). Enligt Grönroos 
(2006) kräver marknadsföring inom denna sektor interaktion mellan köpare och säljare, då 
produktion och konsumtion ofta är parallella processer. Forskning inom marknadsföring 
pekar sedan slutat av 1970-talet på betydelsen av relationer, nätverk och interaktion 
(Gummesson, 2002). Berry(1983) var tidig med att belysa vikten av att investera resurser för 
att behålla kunder, snarare än att bara attrahera nya. Många forskare har sedan dess belyst 
detta område, men hur arbetar egentligen organisationer operativt med dessa frågor? Och 
vilka faktorer påverkar interorganisatoriska relationer? 
Enligt flertalet företag inom tjänstesektorn så framgår det att en klar majoritet av deras 
försäljning utgörs av merförsäljning hos redan befintliga kunder, och att långsiktiga 
relationer är viktiga för att säkerställa framtida affärer: 

“Jobbar man med tjänster, och framför allt komplexa tjänster som 
det här är då är det oerhört viktigt att man bygger långsiktiga 
relationer." (Intervju Poolia, 2010). 

Dwyer et al (1987) drar tydliga paralleller mellan interorganisatoriska relationer och sociala 
relationer mellan individer. Denna syn är även något som Gummesson(2002) stödjer, då han 
menar att vi omges av relationer i såväl privata sociala sammanhang som i affärsvärlden, och 
att naturen för dessa är liknande. Vidare menar han att traditionella 
marknadsföringsstrategier där marknadsföringsmixens 4P är centrala, inriktar sig på en 
massmarknad, där relationers betydelse får begränsad uppmärksamhet. Idag får dock 
relationsbaserad marknadsföring får allt större betydelse vilket gör området är intressant att 
undersöka. Vidare påpekas att fokus har skiftat från att se affärer som enstaka transaktioner, 
till att de dem som en kontinuerlig process som bygger på relationer (ibid). Även Vargo & 
Lush (2004) menar att den tidigare dominanta produktbaserade marknadsföringen ersätts av 
tjänstebaserad praktik (Vargo & Lush, 2004). 

Dagens arbetsmarknad skiljer sig till stor del från hur det sett ut tidigare under 1900-talet 
när det gäller uppgifter och anställningsförhållanden och rekrytering. Bolagen inriktar sig allt 
mer på sina kärnkompetenser och detta har gett upphov till nya branscher och tjänster växt 
fram. Där företagen tidigare var tvungna att hålla all kompetens intern anlitas idag ofta olika 
typer av konsulter och bemanningsföretag (Bemanningsföretagen 2010). Denna 
tjänsteproducerande bransch har växt kraftigt sedan arbetsförmedlingsmonopolet 
avskaffades 1992, vilket gör denna bransch intressant att undersöka. Vidare är det intressant 
att studera bemanningsbranschen då dessa företag förmedlar arbetskraft till kundens 
kärnverksamhet och på så sätt bör ha en helt annan påverkan på kundens verksamhet än 
andra tjänsteföretag. Detta ställer högre krav på att den säljande parten har god kännedom 
om kundens verksamhet, vilket borde påverka komplexiteten på relationen samt hur 
rekryterings- och bemanningsföretagen utnyttjar dessa relationer i marknadsföringssyfte. 
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2. Frågeställningar 

Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar relationen mellan rekryterings- och 

bemanningsföretag och deras kunder? 

Hur arbetar rekryterings- och bemanningsföretag för att nyttja kundrelationer i 

marknadsföringssyfte? 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Relationsmarknadsföring 

Det primära fokuset för marknadsföring är relationsbaserat utbyte (Dwyer et al, 1987 sid. 
11). Framväxten av relationsmarknadsföringen grundar sig i tjänstemarknadsföringen och 
nätverksansatsen. En rad olika definitioner av relationsmarknadsföring har tagits fram 
genom åren:  

Mer tongivande är Gummesson “Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum”(Gummesson 2002 sid. 16) Gummesson sätter 
tre typer av nyckelfaktorer gällande relationsmarknadsföring; relationer, nätverk och 
interaktion, dessa sätter han i centrum oavsett om det gäller varor eller tjänster/B2B eller 
B2C.  

Berry “Relationship marketing is attracting, maintaining and - in multi-service organization - 
enhancing customer relations”(Berry 1983 sid. 25) Berry var en av de första som betonade 
vikten att anslå medel för att behålla kunder, inte bara för att anskaffa nya. Definitionen ska 
ses ur ett tjänstemarknadsföringsperspektiv.  

Jacksson “Relationship marketing is marketing to win build and maintain strong and lasting 
relationships with industrial customers” (Jacksson 1983 sid. 165), Definitionen gäller B2B det 
hon vill poängtera är vikten av att bedöma varje kund individuellt och anpassa strategi efter 
kunden.  

Grönroos “The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance and 
when necessary terminate relationships with customers (and other parties) so that the 
objectives regarding economic and other variables of all parties are met. This is achieved 
through a mutual exchange and fulfillment of promises” (Grönroos 2000 sid. 242-243). 
Denna definition gör anspråk på all marknadsföring och kan anses trycka på relationers 
betydelse för alla typer av marknadsföring.  

Ballantyre “An emergent diciplinary framework for creating, developing and sustaining 
exchange of value, between the parties involved, whereby exchange relationships evolve and 
provide continuous and stable links in the supply chain” (Ballantyre 1994 sid 3). Ballantyre 
påpekar vikten av stabilitet och kontinuitet i relationerna. Han påpekar även relationernas 
växande betydelse inom marknadsföringsforskningen.  Morgan & Hunt “relationship 
marketing refers to all marketing activities directed to establishing developing and 
maintaining successful relational exchange” (Morgan & Hunt 1994 sid. 22),  
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Porter “Relationship marketing is the process whereby both parties - the buyer and the 
provider - establish an effective, efficient, enjoyable, enthusiastic and ethical relationship: 
one that is personally, professionally and profitably rewarding for both parties” (Porter 1993 
sid. 14) Både Morgan & Hunt och Porter betonar de sociala aspekterna i 
relationsmarknadsföring; Morgan & Hunt genom sitt resonemang kring trust-commitment 
och Porter genom att lägga med känsloaspekter och personlig vinning i relationen.   
 
Gemensamma faktorer i definitionerna är det gemensamma värdeskapande(Grönroos, 
Porter & Ballantyre), långsiktighet. Till detta har det under senare år växt fram nya ansatser 
som är viktiga för relationsmarknadsföring och dessa är kvalitetsstyrning och 
kvalitetsutveckling.  Utöver kvalitén på tjänsten som erbjuds, så är kvalitén på relationen en 
viktig aspekt för att säkerställa framtida försäljning (Crosby et al, 1990). Relationskvalitet 
innebär en strävan efter att skapa en anpassad kvalitet på relationerna och inte enbart 
fokusera på varorna och tjänsterna.(Gummesson, 2002). ”Creating and maintaining a 
Network of relationships outside as well as inside the company- constituted the core 
marketing if the consulting firm” (Gummesson, 2005 sid. 3) Att företag är konstruerade av 
nätverk av relationer är något självklart anser Berry, något som dock viktig att ha i åtanke är 
dock att inte alla relationer är lika viktiga hela tiden. (Berry 1995) 

3.2 Relationer i nätverk 

När relationer mellan organisationer studeras så är det viktigt att vara medveten om att 
dessa relationer är en del av ett nätverk, där andra aktörers relationer påverkar 
interaktionen mellan organisationer (Håkansson & Snehota, 1995). Relationsbaserad 
marknadsföring är en del av det växande nätverksparadigmet, som visar på hur global 
konkurrens uppstår mellan nätverk av organisationer (Morgan & Hunt, 1994). De gamla 
traditionella marknaderna håller på att ersättas av interorganisatoriska nätverk, något som 
innebär nya utmaningar för främst kunskapsintensiva företag (Möller & Halinen, 1999). Det 
går inte längre att se organisationer som stängda system, utan omgivningen, eller den 
kontext de verkar inom (Håkansson & Schendel), påverkar de förutsättningar företag har att 
lyckas (Mizruchi & Galaskiewicz, 1993). Allt eftersom fokus har skiftat till att se till 
omgivningens påverkan på organisationer så har interorganisatoriska relationer kommit att 
bli sedda som mer viktiga. Företag är beroende av varandra på grund av deras gemensamma 
beroende av resurser (Mizruchi & Galaskiewicz 1993 Möller & Halinen 1999). Detta medför 
att de marknadsstrategier företag använder sig av har förändrats. I ett nätverkssamhälle är 
det viktigt att utveckla strategiska nät med aktörer i organisationens omgivning, eftersom ett 
resursutbyte med specifika aktörer kan leda till marknadsfördelar (Möller & Halinen 1999). 
Organisationer använder dock inte bara deras professionella nätverk för att lokalisera 
efterfrågade resurser, utan det går även att se att företag använder nätverk för att säkra 
dessa resurser (Mizruchi & Galaskiewicz 1993). För att etablera dessa strategiska nät är 
sociala interaktioner på ett interorganisatoriskt plan viktigt, och nätverkets kontext är 
determinerat av karaktären av de sociala utbyten som sker mellan företag snarare än 
karaktären på själva företaget (Jütter & Schlange 1996).  

Halinen föreslår termen Relationslandskap(Relationscapes) för att definiera alla relationer 
som ingår i ett specifikt nätverk. I landskapet ingår de aktiva synliga relationerna men även 
dolda och inaktiva relationer. Dessa dolda och inaktiva kan bestå av framtida potentiella 
affärspartners eller viktiga nätverksresurser som normalt inte ses som en del av ett 
företagets relationer (Halinen & Törnroos 2002). Ett organisatoriskt nätverk bygger på en 
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struktur av mer eller mindre löst sammankopplade ekonomiska och sociala aktörer som 
genom institutioner och teknologi för att tillsammans; 1. Skapa tjänsteerbjudanden 2. Utbyta 
tjänster och 3. Tillsammans skapa värde (Lusch,  Vargo, Tanniru, 2010), För att vara en aktiv 
och värdeskapande del i ett nätverk krävs det förståelse för bekräftande av de andra 
parterna i nätverket. Service kan definieras som ”the use of one’s resources or competences 
for the benefit of other entity” (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010) alltså att skapa värde 
tillsammans med annan part. Aktörerna i nätverk sammanfogas av kompetens, relationer 
och information, som även är nätverkens viktigaste resurser. Ett nätverks framgångsfaktor 
består till stor del på hur dessa resurser tillvaratas. Nätverk kan fungera som stöd till intern 
kunskap gällande att kunna uppfylla och underhålla en kunders föränderliga behov. De 
viktigaste resurserna i nätverket är kompetens och relationer. För att framgångrikt 
marknadsföra en tjänst så måste dessa resurser skapas utvecklas och integreras.  

3.3 Relationers utveckling 

Dwyer et al(1987) menar att täta relationer mellan köpare och säljare är en viktig aspekt, 
som ofta till för stor grad blir negligerad. Relationen mellan köpare och säljare växer fram då 
en eller båda av dessa parter anser att återkommande transaktioner är praktiskt 
fördelaktigt. Relationer mellan organisationer ska inte ses som ett statiskt tillstånd, utan 
utvecklas stegvis i en kontinuerligt föränderlig process (Ford, 1980, Dwyer et al, 1989). 
Istället för att arbeta i slutna system med enskilda affärstransaktioner, så sker ett 
omfattande resurs- och informationsutbyte mellan företag, med avsikten att skapa 
mervärde för båda parterna (Grönroos, 2006). I det fjärde steget i Dwyer et al. (1987) 
modell, engagemang (commitment), ingår parterna i en gemensam resursdelning där 
intentionen är att bibehålla och utveckla relationen (Biggemann, 2010). För att bibehålla och 
utveckla en relation som nått detta stadium är tillit mellan parterna viktigt. 

Gummesson (2002) menar att tre olika typer av bindningar skapar relationer, activity links, 
resource ties och actor bonds. Han menar interaktionen mellan parterna kan delas in 
hierarkiskt . Aktiviteter bildar episoder, som i sin tur bildar sekvenser som sedan utvecklas till 
relationer. Dessa relationer blir organisationens partnerbas, eller deras nätverk. Även om 
enskilda relationer påverkas av nätverket de ingår i (Biggemann, 2010), är inte det 
huvudsakliga fokusområdet. Vi väljer istället att fokusera på den enkla relationen 
(Gummesson, s. 17-18, 2002), mellan säljare och köpare i denna uppsats. 

3.4 Förutsättningar för relationsbaserad marknadsföring 

Nyckeln till relationsbaserad marknadsföring är Commitment och Trust (Morgan & Hunt 
1994). Anledningen till att dessa faktorer är speciellt viktiga är att de uppmuntrar 
marknadsförare att: (1) arbeta för att bevara relationsbaserade investeringar genom 
samarbete med utbytespartners, (2) Motstå kortsiktiga alternativ framför de förväntade 
långsiktiga förmåner som en långvarig samarbetspartner medför, och (3)  att se potentiella 
riskfyllda handlingar som kloka, på grund av tron på att den samarbetspartner man ingått 
samarbete med ej är opportunistiska. Dessa anledningar leder till samarbete mellan 
parterna, vilket ger utrymme till relationsbaserad marknadsföring (Morgan & Hunt, 1994, s. 
22).  
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3.4.1 Långsiktigt engagemang 

“Commitment to the relationship is defined as an enduring desire to maintain a valued 
relationship”(Morgan & Hunt 1994 sid. 23). Vi anser att både betydelsen och definitionen av 
commitment bör kunna översättas till engagemang och kommer härefter att använda den 
termen istället. De anser att en part bara är långsiktigt engagerad om relationen anses 
värdefull och vidare att minst en part vill att relationen ska bibehållas under överskådlig tid 
och är beredd att arbeta för att relationen ska fungera. Det långsiktiga engagemanget anses 
av Morgan & Hunt(1994) vara centralt för företagets alla relationer. Engagemang ses som en 
viktig faktor för att skapa värde för företag. Biggemann (2010) definierar engagemang som 
intentionen att fortsätta en relation, tendera att bibehålla en handlingsplan, graden av 
dedikation till en nära och kontinuerlig relation med en annan organisation eller en 
bestående önskan om att bibehålla en värdefull relation. Geyskens et al (1996) menar att det 
finns två typer av engagemang; känslomässigt och beräknande. Det känslomässiga 
engagemanget beskriver viljan att bibehålla en god relation medan det beräknande 
engagemanget beskriver behovet av att bibehålla en god relation. Det senare kan vara 
tvingande, och ett resultat från att en part utövar makt över den andra parten, vilket kan 
leda till att känslomässigt engagemang minskar. Om däremot den starkare parten avstår 
ifrån att utöva sin maktposition så kan detta leda till ökad tillit (Biggemann, 2010). 

3.4.2 Tillit 

“We conceptualize trust as existing when one party has confidence in an exchange partner's 
reliability and integrity”(Morgan & Hunt sid. 23). De hänvisar sin definition till Rotter (1967) 
"a generalized expectancy held by an individual that the word of another ... can be relied 
on." Detta koncept anser vi kunna översätta till termen Tillit. I likhet med långsiktigt 
engagemang anses även tillit vara centralt för företagets alla relationer. Tillit är dock 
svårtfångat och konceptet svårt att observera. Det har argumenterats för att graden av 
osäkerhet skulle vara ett mått på hur hög tillit det finns i en relation(Ford 1980) och även hur 
villig parterna är att investera i relationen (Dwyer et al 1987). Anderson & Naru(1990) menar 
att om tillit finns i en relation kommer positiva snarare än negativa resultat förväntas. Foster 
& Cadogan(2000) gör skillnad på tillit till säljaren och till företaget i sig. De menar att tillit till 
företaget bara kan uppstå om det som säljaren lovar kontinuerligt uppfylls. 
Biggemann(2010) väljer att förlita sig på Walter et al.(2003) tredimensionella definition 
bestående av 1. Generositet, tron på att den ena parten handlar på ett sätt som gynnar den 
andra. 2. Ärlighet, tron på att den andra parten är trovärdig. 3. Kompetens, tron att den 
andra parten har kunskap nog att utföra uppgiften. 

3.4.3 Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som formellt och informellt utbyte av information eller 
mening (Anderson & Narus, 1990). De menar att en god interorganisatorisk kommunikation 
leder till ökat samarbete mellan organisationerna och en högre grad av tillfredsställelse 
gällande relationen. 

Biggemann påpekar informationsdelningens roll i relationen (Biggeman 2010) då han menar 
informationsutbytet är ett sätt att se det värde som företaget levererar till kunden. Detta 
informationsutbyte gör att kunden känner att de får stöd och stärker relationen mellan 
säljare och kund. Om en part i en relation öppnar sig och delar med sig av information är den 
bunden till att lita på den andra parten vilken reagerar genom att i sin tur dela med sig av 
information. Biggemann menar att mängden betydelsefull information som flödar mellan 
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företagen och ju bredare kontaktytorna är, det vill säga hur många som utbyter meningsfull 
information, desto bättre. För att en relation ska vara lyckad så måste den vara ömsesidigt 
fördelaktig, och då får inte parternas intentioner vara otydliga. Interaktionen bör hållas 
öppen ärlig och så frekvent som möjlig (Berry 1995 236-245). 

3.4.4 Aktörsförbindelser 

Som följd av interaktionen mellan de två parterna skapas sociala, strukturella och 
ekonomiska förbindelser. Sociala förbindelser uppstår som ett resultat av interaktion, 
nerlagd tid och vänskap mellan individer i två samarbetande organisationer. Dessa är viktiga 
för att tillit i interaktionen mellan dessa skapas (Håkansson & Snehota, 1995). Tillit mellan 
individerna som omfattas av relationen är också en viktig faktor för fortsatt interaktion 
(Dwyer et al, 1987), och bättre relationsmarknadsföring (Berry, 1995). Strukturella 
förbindelser är exempelvis tillgång till det andra företagets nätverk, relationer och 
kunskap(Biggemann 2010). Ekonomiska förbindelser består av investeringar och finansiella 
justeringar som görs för att möjliggöra samarbetet med den andra parten. Skillnaden mellan 
Sociala och Strukturella förbindelser är deras möjlighet att utnyttjas även efter ett 
partnerskap brutits. De sociala förbindelserna stannar kvar och till och med skapa nya 
relationer för företaget. De strukturella däremot bryts nästan alltid om samarbetet sägs upp. 

3.4.5 Distans 

Ford(1980) konceptualiserar distans i relationer som 1. Social distans vilket är den grad av 
kunskap som finns om den andra parten gällande framförallt hur den arbetar och hur 
organisationen fungerar, 2. Kulturell distans som mäts genom skillnader i normer 
värderingar och arbetsmetoder, 3. Teknologisk distans som mäts i skillnader mellan 
produkter, processer och möjligheterna till teknologisk integrering och 4. Geografisk distans 
vilket är den fysiska distansen mellan parterna. Biggemann (2010) påpekar vikten av 
personliga relationer mellan kontaktperson och kund. Kännedom om verksamheten och 
tidigare samarbeten är av betydande vikt för att få relationen att fungerar. Förändringar i 
personalstyrka kan påverka företagets sociala distans till kunden. Om ett företag förlorar 
personal som har etablerade relationer med kunden så antas att detta kommer ha en 
negativ inverkan på relationen(såvida den nya personalen inte redan har en etablerad 
kontakt med kunden). Dock påpekar Biggemann att ta in ny personal snarare förändrar 
förväntningarna mellan företag och kund och detta kan vara både bra och dåligt. Ford(1980) 
menar att den sociala interaktionen är en av de viktigaste faktorerna för att öka tilliten 
mellan företag och kund. För att öka tilliten så måste den sociala distansen minska. Vidare 
påpekar han att det kan uppstå problem för de organisationer som berörs av den specifika 
relationen då det förekommer stor personalomsättning. Angående närhet kontra 
distanskommunikation betonar Gummesson(2002) vikten det personliga och intima mötet 
gällande tjänstemarknadsföring. När företag växer och får många kunder blir ofta avståndet, 
både det fysiska och psykiska, större. Gummesson påpekar vikten av att kompensera detta 
avstånd i största möjliga utsträckning.  

3.6 Sammanfattning Teori 

I teorin har vi gått igenom ett antal begrepp som vi kommer att använda i vår analys av det 
empiriska materialet. De begrepp vi valt att fokusera på är Relationer i nätverk, långsiktigt 
engagemang, Tillit, Distans, Kommunikation, Aktörsförbindelser och Relationskvalitet. Dessa 
är till stor grad beroende av varandra och ibland överlappande. Här kommer en kort 
sammanfattning av begreppen för att tydliggöra vår tolkning av dessa. 
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Relationsmarknadsföring: Är ett begrepp som växt fram för att förklara den skiftande synen 
på relationer inom marknadsföring. Det skulle kunna definieras att medvetet skapa och, 
utveckla relationer för att uppnå gemensamt och ömsesidigt värdeskapande.  

Relationer i nätverk: Ingen relation kan studeras utan att vara medveten om dess kontext. 
Alla relationer är delar av ett nätverk av relationer och kan därför inte studeras utan att vara 
medveten om att andra relationer i omgivningen påverkar den relationen som studeras.  

Långsiktigt engagemang: Ses som viljan från minst en part i relationen att bibehålla 
relationen under överskådlig tid. Samtidigt erkänns att inga relationer är baserade på lika 
villkor utan ofta är präglade av maktbalanser men som kan förändras efterhand. 

Tillit: Är ett något svårfångat begrepp men kan sammanfattas som tron på den andra 
partens uppriktighet och viljan att uppfylla det som relationen kräver för att kunna 
bibehållas.  

Kommunikation: Ses här som utbytande av formell och informell information som på ett 
meningsfullt sätt utvecklar relationen mellan de två parterna. Kommunikation ses vidare 
som en nyckelfaktor för att möjligöra en meningsfull relation.  

Aktörsförbindelser: Kan definieras som de kontaktytor som skapas mellan parterna i en 
relation. Dessa kan vara sociala relationer mellan individer i organisationerna, strukturella 
relationer som möjlighet att utnyttja varandras nätverk eller ekonomiska exempelvis 
investeringar som görs för att möjligöra relationen. 

Distans: Kan definieras som distans till den andra parten i form av sociala, kulturella, 
teknologiska och geografiska aspekter. Av teorin framkommer vikten av och nära relationer 
mellan parterna och framhåller behovet att minska distansen i den mån det är möjligt.  

4. Metod 

För att få svar på våra frågeställningar så kommer vi att genomföra en studie genom att 
intervjua rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har velat få en djupare insikt i hur denna 
typ av företag arbetar med relationer. Av denna orsak har den kvalitativa forskningsintervjun 
en stor fördel, nämligen dess öppenhet för beskrivningar av egna reflektioner och tankar 
(Kvale 1997:82). Det fanns även praktiska skäl till att valet föll på kvalitativa 
forskningsintervjuer. Vi upplevde att det fanns ett motstånd mot deltagande observation då 
det var svårt nog att få intervjuer i ämnet(se stycket att tillträda forskningsfältet). Därför var 
deltagande observationer uteslutet. Det skulle även vara svårt observera hur relationerna 
tar sig utryck då de ofta uppkommer och utvecklas under längre tid. Annan information, t.ex. 
dokumentation kring relationerna till kunder var ingenting vi övervägde då de till stor del kan 
ses som företagshemligheter alternativt vara omfattade av enskilda arbetstagares 
arbetsskydd. Att vi dessutom vill uppnå en djupare förståelse för rekryterings- och 
bemanningsföretagens relationer till kunder och hur dessa skapas och utvecklas avgör valet 
av metod(ibid.). Intervjuerna kommer genomföras med bemanningsföretag aktiva på den 
svenska marknaden. För att skänka undersökningen validitet har intervjuer med kunder som 
anlitat bemanningsföretag genomförts för att motverka den ensidiga bild som annars skulle 
kunnat uppstå.  
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Studien är genomförd i enlighet med Kvales och Brinkmanns (2009) kvalitativ 
forskningsintervju. En intervju är en interpersonell situation där minst två personer samtalar 
kring ett ämne av gemensamt intresse. Genom intervjun skapar personen som intervjuar 
kunskap om respondenternas erfarenheter och upplevelser. I början av intervjun görs en 
orienterande överblick där studiens syfte presenteras, information om att intervjun kommer 
att spelas in samt att respondenten ges utrymme till att ställa frågor innan intervjun startar. 
 En av fördelarna med intervjuer ligger i bland annat möjligheten att förändra och förtydliga 
frågor som ställs(Hultén et al, 2007). 

4.1 Frågeguidens konstruktion 

För att få en djupare diskussion vid intervjuerna valde vi att göra en semistrukturerad 
frågeguide med öppna frågor som lät respondenterna svara fritt kring ett antal temafrågor. 
En semistrukturerad intervjuguide valdes då vi ville få möjligheten att strukturera materialet 
utifrån syftet men även vara öppna för information vi inte reflekterat över tidigare (Gillham 
2005, s. 79). Naturligtvis ställdes även följdfrågor varför inte alla frågor som ställts finns med 
i bifogad frågeguide(se bilaga 1 och 2). För att underlätta bearbetningen av 
intervjumaterialet så spelades samtliga intervjuer in.  För att konstruera frågeguiden valde vi 
att utgå från de teorier som presenterats i teorikapitlet. Fokus lades vid faktorerna tillit och 
långsiktigt engagemang då dessa är centrala i mycket av litteraturen på området men även 
andra faktorer som kommunikation, distans, personliga relationer, konflikter, gemensamt 
värdeskapande, samarbete och nätverk har varit nyckelord när frågeguiden konstruerades. 
Vi har försökt att hålla frågorna så lika som möjligt gällande kunderna även om vissa frågor 
var tvungna att sättas i ett annat sammanhang och anpassas därefter. Frågorna har hållits så 
öppna som möjligt genom att ställa frågor där respondenten själva fått reflektera kring 
temaområden. Detta för att undvika påverkan från intervjuaren i den mån det går, en viss 
påverkan är omöjlig att undvika då vi är påverkade av våra förkunskaper om området och 
andra faktorer t.ex. social bakgrund . 

4.2 Att tillträda forskningsfältet 

I vår första kontakt med företagen tog vi kontakt med två av de rekryterings- och 
bemanningsföretag som undersökts och blev hänvisade att göra intervjuer med personer 
med ledande befattning på respektive företag. Detta visade sig efterhand vara lättare sagt 
än gjort. Det ena företaget gick efterhand inte att få tag på och verkade inte längre vilja vara 
med i undersökningen. Det andra företaget var också tveksamma till frågorna och ville inte 
besvara alla då de inte kände att de kunde lämna ut så detaljerad information om sina 
kundrelationer. Detta skulle kunna förklaras av deras ansvars och sekretessgaranti där de 
garanterar att information, order, uppdrag och andra företagsuppgifter inte förs 
vidare(Proffice 2010).  Det tvingade oss att söka ett bredare underlag av företag. Något som 
dock blev tydligt i tidigare nämnda intervjun var att relationerna till kund inom rekryterings- 
och bemanningsbranschen är högst personliga och sköts i väldigt stor utsträckning mellan 
den enskilda konsultchefen/säljaren och kundföretaget, vilket fick oss att i de större 
företagen inrikta oss på konsultchefer och kundansvariga på lokalt plan snarare än på högre 
hierarkisk nivå. I de mindre företagen verkar alla anställda involverade i processen och där 
lät vi företaget själva bestämma vem som ska bli intervjuad för att utöka våra chanser att få 
hålla intervjun på grund av de tidigare problemen. I ett större företag skulle nog inte en 
researcher vara den optimala personen att hålla intervjun med då denna skulle ha för lite 
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kundkontakt, men i ett så litet företag som Capto HR har denne lika stor kundkontakt som de 
andra medarbetarna. Vidare ansåg vi att rekryterings- och bemanningsföretagets svar gav en 
för ensidig bild av forskningsproblemet. Därför valde vi att även ta in ett kundföretag för att 
få en tydligare bild av relationen och dess betydelse. Dessa intervjuer genomfördes något 
senare än de andra då skälet att ta in dem byggde på svar i tidigare intervjuer.     

Intervjuerna utfördes i första hand på plats på respektive företags kontor och dessa pågick i 
ungefär 45 minuter vardera. Vi gjorde totalt fyra sådana intervjuer med Kontorschef på 
Poolia i Uppsala, Researcher på Capto HR, Konsultchef på StudentConsulting samt 
Produktionschef Posten i Uppsala. När vi genomförde intervjuerna var vi båda närvarande 
och delade upp vilka roller vi skulle ha inför intervjuerna. Den ena av oss hade en mer aktiv 
roll medan den andra förde anteckningar och bidrog med bland annat följdfrågor. Vidare 
genomfördes telefonintervjuer när inte personliga intervjuer var möjliga från respondentens 
sida. Dessa var med marknadschefen för Proffice norden samt chefen för 
bemanningsplanering på Posten Sverige AB.   

4.3 Behandling av materialet 

Efter intervjuerna gick vi igenom det inspelade materialet och transkriberade intervjuerna 
och den information som var väsentlig för att besvara uppsatsens syfte sorterades fram. 
Detta genom att försöka se intertextuella relationer i utsagorna, det vill säga finna en mer 
övergripande helhet i materialet. Vidare försökte vi även göra mer komparativa jämförelser 
mellan intervjuerna för att finna skillnader och/eller likheter mellan dem. Denna bearbetning 
gick till så att utsagorna sorterades in i respektive teorikategori baserad på litteraturen i 
teorikapitlet och utsagornas resultat. De sju begrepp som presenteras i den teoretiska 
referensramen användes som huvudteman. Därefter kunde vi gå igenom alla utsagor 
relevanta mönster, likheter och skillnader.  

4.4 Validitet 

Alla tolkningar som gjorts i uppsatsen är tolkningar gjorda av oss. De är subjektiva och 
baseras på våra egna tolkningar av den teoretiska ram som presenterats Givetvis hade 
uppsatsen kunnat vara en annan om andra teorier hade använts, om andra forskare hade 
genomfört intervjuerna och bearbetat materialet. 

Metoden som använts är kvalitativ och kan bidra till att andra resultat återfinns än en 
kvantitativ undersökning då det av metoden följer att andra former av information kommer 
till ytan. Vi är medvetna om att alla delar av studien har fått vår personliga prägel men har 
samtidigt försökt att så korrekt som möjligt återge det empiriska resultatet för att höja 
validiteten. Vidare har vi försökt välja så välrenommerade och välciterade författare som 
möjligt för att ge teoretisk relevans till studien. Som tidigare nämnts är en viss 
intervjuareffekt omöjlig att frånkomma. Enligt Rosengren och Arvidson (2002 s. 145) kan 
denna beskrivas som att intervjuarens och respondentens ömsesidigt förstärkande 
förväntningar på motpartens beteende och reaktioner kan snedvrida resultatet av 
undersökningens resultat. För att undvika detta i den mån det går har vi försökt formulera 
våra frågor så lika som möjligt för varje respondent och omformulerat oss i första hand för 
att undvika missförstånd och vid intervjuerna med kundföretaget då frågorna inte kunde 
ställas på samma sätt. 
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Däremot var vi noga med att be våra respondenter att förklara sig när svaren upplevdes 
motstridiga eller tvivelaktiga. Det för att säkerställa att svaren vi fick verkligen stämde 
överens med det som respondenten tyckte. Vi kan inte kontrollera om någon missinformerar 
oss eller men bedömer att de resultat vi fick stämmer överens med vad intervjupersonerna 
tyckte i det ögonblicket. Vissa delar intervjuernas innehåll har valts bort av platsskäl. Detta 
sänker möjligen reliabiliteten något men anses nödvändigt. Samtidigt återfinns många 
likheter med den tidigare forskningen vilket bör anses höja studiens reliabilitet. 

5. Empiri 

Bemannings- och rekryteringsbranschen i Sverige 

Sedan avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet 1992 har bemannings och 
rekryteringsbranschen vuxit kraftigt i Sverige. Verksamhet som uthyrning av sekreterare och 
annan personal fanns redan innan avskaffandet men den stora expansionen kom först efter 
1992. Behovet av flexibilitet och snabbhet väntas vara fortsatt stort och någon mättnad kan 
ännu inte påvisas. Den stora omsättningen i branschen domineras av bemanningsdelen som 
står för ca: 90 % av omsättningen(Bemanningsbranschen, Unionen 2008). 

Rekrytering 

Rekrytering består av tjänster kopplade till tillsättandet av ny personal i kundföretag. 
Rekryteringsdelen används framförallt av företag som saknar kompetens eller kapacitet för 
att nå en framgångsrik rekrytering och väljer därför att överlåta det till experter som 
rekryterar och hyr in personal. Genom att mer eller mindre bara syssla med rekrytering på 
olika sätt kan rekryterings och bemanningsföretagen pressa priserna på rekrytering och 
därigenom erbjuda denna tjänst till företag. En felaktig rekrytering kostar ännu mer och gör 
så över lång tid. Rekryterings och bemanningsföretag kan ofta hitta personal som ett 
kundföretag inte hittar själva tack vare tillgången till en stor bank av medarbetare och 
presumtiva medarbetare. Inom rekrytering är säljare som säljer in tjänsten till kund en 
nyckelperson i relationsskapandet men även rekryterare och researcher har nyckelroller i 
samarbetet med kunden. Rekrytering består ofta av ett kortare samarbete där 
rekryteringsföretaget marknadsför kunden på arbetsmarknaden och därefter hjälper kunden 
att hitta lämpliga kandidater för jobbet. Hur samarbetet ser ut är olika från projekt till 
projekt men normalt är att rekryteringsföretaget hjälper till att hitta och välja ut ett för 
kunden passande antal kandidater som anses passa för tjänsten. Ofta innebär det en 
behovsanalys hos kundföretaget, marknadsföring av jobbet, initialt urval av kandidater, 
testning av kandidater, referenstagning och någon form av hjälp för företaget att hitta den 
slutgiltiga kandidaten. (Bemanningsföretagen, 2010) 

Bemanning 

Bemanning och uthyrning av personal står för ca 90 % av omsättningen i branschen. Tjänsten 
består i att personal anställd i bemanningsföretaget hyrs ut till kundföretaget. På så sätt kan 
företagen nå en högre flexibilitet i fråga om arbetstoppar och konjunkturförändringar. De 
vanligaste skälen till att bemanningstjänster köps in är kortare eller längre arbetstoppar, 
täcka upp för föräldraledighet, personal till tidsbegränsade projekt, täcka upp personalbehov 
under anställningsstopp, strategiska inhyrningar till löpande verksamhet(för att skydda sig 
mot konjunktursvängningar), ett sätt att undvika egna rekryteringsprocesser på grund av 
tids, resurs eller kompetensbrist. Tjänsten är i viss mån konjunkturkänslig och behovet ser 
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olika ut beroende hur konjunkturen ser ut. I början av en konjunkturcykel används 
bemanning generellt som ett sätt att täcka upp för ökande efterfrågan. Bemanning är tjänst 
där företaget arbetskraften är anställd hos företaget men hyrs ut till kund. Detta medför att 
företaget själva har ansvar för rekrytering av personal till de arbeten som de ska täcka. Här 
marknadsför företaget alltså inte kunden som i rekryteringsexemplet utan sig själva och sitt 
eget varumärke. Viktiga roller här är som i rekrytering säljaren som säljer in tjänsten, 
konsultchef som är ansvarig för personalen som hyrs ut till företaget och också verkar som 
företagets kontaktperson och de rekryterare om väljer ut den personal som anses lämplig 
för att fylla behovet hos kunden. (Bemanningsföretagen, 2010) 

5.1 Intervjuer med rekrytering och bemanningsföretag 

5.1.1 Personlig intervju Proffice 

Proffice har ca 10000 medarbetare i norden vilket motsvarar ca 8 % av den nordiska 

bemanningsmarknaden. Proffice vision är att vara det mest framgångsrika 

bemanningsföretaget i norden både i privat och i offentlig sektor. De verksamhetsområden 

företaget fokuserar på är ekonomi, industri och logistik, IT, kundservice och kontor, 

lifescience och vård. En viktig del av Proffice vision är att ständigt lyssna på kunder och vara 

öppna för och våga testa nya idéer och arbetssätt.(Proffice 2010) På Proffice gjordes intervju 

med Marknadschef för Proffice Norden. 

Enligt vår respondent, marknadschef på Proffice AB, så är det stor skillnad på att 
marknadsföra tjänster jämfört med produkter. Denne menar att de anställda inom 
tjänsteföretag själva utgör hela tiden utformar och utvecklar de tjänster som företaget 
säljer. Detta innebär att de har ett stort krav på att kommunikationen fungerar smidigt, samt 
att de har rätt person på rätt plats. I grunden så menar hon att försäljningen av 
bemanningstjänster och rekryteringstjänster är lika, det handlar om att sälja kompetens. 
Dock menar hon att de skiljer sig åt gällande marknadsföringen. Att sälja rekryteringstjänster 
handlar mycket om att marknadsföra kundens varumärke, medan försäljning av 
bemanningstjänster handlar om att marknadsföra det egna varumärket. Vid försäljning av 
rekryteringstjänster så ser respondenten Proffice som en mellanhand, där det är viktigt att 
nyttja deras professionella nätverk för att attrahera rätt kandidater. Hon menar att de 
viktigaste anledningarna till att företag väljer att köpa rekryterings- och bemanningstjänster 
är brist på tid och kompetens hos kunden. Då Proffice säljer sina tjänster så är deras 
professionella relationer mycket viktiga, eftersom de säljer mest till befintliga kunder som 
redan förstår fördelarna med att köpa rekryterings- eller bemanningstjänster. Att bibehålla 
positiva relationer är enligt respondenten något de arbetar aktivt med genom att hela tiden 
hålla en löpande dialog med kunderna samt bjuda in dem till events, möten och mingel. Hon 
menar att de internt på Proffice mäts utifrån kriteriet kundmöten, och att detta visar på 
vikten av att bibehålla goda relationer till kundföretagen. Ett problem som Respondenten 
ser med täta relationer till kunderna är att de oftast skapas på ett personligt plan. Kunden 
skapar en stark relation till säljaren, men inte nödvändigtvis till Proffice. För att överkomma 
problemet med att relationerna blir för personliga så menar respondenten att de måste 
bygga ett varumärke som är starkare än de individuella interaktionerna. Att Proffice är ett 
multinationellt företag påverkar, enligt respondenten, inte de professionella relationerna, 
eftersom att alla affärer sköts på en regional nivå. 
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Respondenten menar att man inte kan se enstaka kundrelationer som slutna system, utan 
att omvärlden har en påverkan på dessa. De två viktigaste faktorerna hon lyfter fram är att 
kunder påverkas av konkurrenter samt att Proffice har störningar internt som påverkar 
kundrelationen. Hon menar att den påverkan omvärlden har på kunden har skapat en 
förståelse om vikten av att skapa en tjänst tillsammans med kunden, istället för att skapa en 
tjänst åt kunden. Proffice skräddarsyr ofta projekt för kundföretagets unika verksamhet, och 
tjänsteutvecklingen sker på en operativ nivå i en konstant dialog mellan Proffice och kund. 
respondenten menar att Proffice arbetar proaktivt för att bibehålla goda kundrelationer 
genom att vara flexibla och lösningsorienterade. Hon menar att de har beredskap mot 
kundens föränderliga behov genom att vara lyhörda och ha en tät dialog med dessa. Hon 
menar att personliga möten är viktigast gällande relationsbildning, men att de också 
kommunicerar via telefon, sms och E-post. 

5.1.2 Personlig intervju, Poolia 

Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag verksamma inom framförallt 
tjänstemannasektorn med ekonomi, it, teknik, life science, kontor, juridik, hr, sälj och 
marknad och chefsrekrytering som specialiteter.(Poolia 2010) Med Poolia genomfördes 
intervjun med Kontorschefen för Uppsalakontoret tillika Chef distrikt Nord. 

Då vi träffade kontorschefen för Poolias Uppsalakontor så pratade hon mycket om vikten av 
att ha goda kundrelationer vid tjänsteförsäljning. På Poolia så delar de upp kunderna i tre 
olika kategorier; Priokunder, Bearbetningskunder och övriga kunder, och aktiviteterna skiljer 
sig åt gällande relationsbildning beroende på vilken typ av kund det är. Gällande 
relationsaktiviteter så har de bland annat personliga möten, kundluncher, biokvällar, 
frukostseminarium och EDM (Electronic Direct Marketing). Respondenten menar dock att 
det absolut bästa är personliga möten, men att dessa är dyra (cirkapris 500-2000 kr/möte) så 
att det är viktigt att vara selektiv gällande de kunder som prioriteras med denna typ av 
kontakt. 

Anledningen till att respondenten anser att personliga möten är viktigast är att denne menar 
att kunden köper bemanningstjänster från den som den tycker om, och att en personlig 
relation därmed är väldigt viktig. “Litar man inte på den som sitter mitt emot, ja då spelar 
det inte någon roll hur mycket man dammar på med marknadsföring”. Denna menar att du 
som kund måste kunna lita på att kontaktpersonen på bemanningsföretaget kan lösa dina 
problem, och att detta bara kan åstadkommas genom personliga möten. 
Det är främst konsultchefer som har kontakt med befintliga kunder, och lokala “account 
managers” som äger kundkontot internt sköter den strategiska planeringen gällande 
kunden. 

För att skapa goda relationer till kunderna så anser respondenten att det först och främst är 
viktigt att ha rätt intern personal, personer som är duktiga på att skapa relationer. Vidare 
menar denne att all form av tjänsteförsäljning är personlighetsintensiv, vilket innebär att det 
är viktigt för Poolia att placera rätt kontaktperson hos rätt kund. Respondenten menar att de 
på Poolia strävar efter att skapa långsiktiga relationer. Därför arbetar denne med att 
rekrytera personal som ser långsiktigt på arbetet, då vetskapen hos kunden om att de har 
samma kontaktperson under en längre tidsperiod skapar trygghet hos kunden. 
En typisk kundrelation sträcker sig över flera år, och därför är det av yttersta vikt att ha en 
trygg personlig relation mellan bemanningsföretag och kundföretag. Enligt respondenten så 
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ser kunder inte direkt någon skillnad på marknadens bemanningsföretag, men att de av 
trygghet och bekvämlighet återkommer till Poolia på grund av den relation de byggt upp 
långsiktigt. En annan faktor som spelar in gällande att kunden känner förtroende till Poolia är 
att de under en längre relation får en god insyn i kundens organisation, och deras problem 
och utmaningar. Långsiktighet är för respondenten ett ledord då detta sammanfattar både 
vikten av en djup personlig relation och god förståelse för kundens verksamhet. 

Respondenten menar att goda relationer både till kund och till konsult är en viktig del för att 
stärka Poolia som varumärke. De arbetar mycket med att vara en bra arbetsgivare för 
konsulterna, då dessa kan ses som en förlängd arm gällande marknadsföringen ute hos kund. 
Kunden vill veta att konsulten mår bra och trivs, och detta bidrar till en starkare relation 
mellan Poolia och kundföretaget. Vidare så menar respondenten att det på en mindre ort 
som Uppsala är viktigt att arbeta med referenskunder. Det är en trygghet för en ny kund att 
kunna ringa upp en av Poolias befintliga kunder och säkerställa att deras relation fungerar på 
ett bra sätt. 

Konsultcheferna på Poolia har kontakt med befintliga kunder, och enligt respondenten så 
tillbringar de 75 % av deras arbetstid med någon form av kundkontakt. Det är även 
konsultcheferna som arbetar med merförsäljning ute hos kunden, vilken är den klart största 
försäljningsdelen hos Poolia i dagens läge. Respondenten menar dock att det är viktigt med 
nyförsäljning också eftersom att de ofta skriver ramavtal som sträcker sig över 2-3 år med 
kunderna och att de aldrig kan veta om kunden är villig att skriva ett nytt avtal efter denna 
period. För att sprida riskerna så menar respondenten att de måste arbeta aktivt med 
nyförsäljning som komplement till merförsäljning hos befintlig kund. 

Gällande kommunikationen mellan Poolia och kundföretag så menar respondenten att 
kunden initierar kontakten lika mycket som Poolia gör när det gäller befintliga kunder där en 
relation finns, medan det till största del är Poolia som initierar kontakten med kunden i 
början av en relation. 

Poolia har två huvudtyper av kommunikation med sina kunder. Dels så handlar det om rena 
beställningar av personal, och dels så handlar det om att agera diskussionspartner med 
kunden gällande kundens interna organisatoriska problem. Respondenten menar att 
kunderna känner förtroende för Poolia gällande den andra typen av kommunikation på 
grund av att de arbetar med många olika kunders problem och sitter på mycket kompetens 
gällande organisatoriska frågor. Poolia har god insyn i kundens organisation, och strävar 
efter att vara en strategisk bemanningspartner snarare än en tillfällig “brandsläckare”. För 
att åstadkomma detta så menar respondenten att de måste arbeta långsiktigt för att växa 
med kunden och arbeta med att få förståelse för dennes organisation, vilket kräver en 
långsiktig och djupgående relation. 

Gällande de löften som Poolia ger sina kunder så uttrycker respondenten att de garanterar 
kvalificerade tjänstemän, och att de med det menar personer med relevant 
arbetslivserfarenhet som kan jobbet. De lovar sina kunder konsulter som inte bara utför, 
utan även tillför. Vidare så lovar de en snabb rekryteringsprocess, en kvalitetssäkrad process, 
nöjd-kund-garanti och en personlig kontaktperson. Enligt respondenten så håller Poolia sina 
löften till kunden. 
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Även fast de håller sina löften till kunden så menar att respondenten att deras kunder oftast 
ej nöjer sig med att anlita bara Poolia. Det är vanligt att kunden anlitar minst två 
bemanningsföretag för att säkerställa att den kompetens de efterfrågar levereras. 
Gällande strategier för att kommunicera tillit till kunden menar respondenten att de kan 
säga i princip vad som helst i ett kundmöte, men att detta har liten betydelse. Denne menar 
att det handlar om att visa att de löften som ges också hålls i det operativa arbetet, och att 
detta är nyckel till att vinna kundens förtroende. 

Respondenten menar att det ibland kan förekomma skilda meningar gällande 
förväntningsgraden av leveransen mellan kund och bemanningsföretag, men att dessa blir 
lösta genom en dialog med kunden och personliga möten. Gällande osäkerheten kring de 
tjänster som Poolia erbjuder så menar respondenten att det inte längre förekommer frågor 
kring varför de bör använda sig av bemanning, utan snarare om varför de ska välja just 
Poolia. 

Relationen till kunden är långsammare inom tjänstesektorn jämfört med 
kollektivavtalssektorn av bemanningsbranschen. Detta beror enligt respondenten på att det 
är mer komplext att handla med tjänster och att det inom tjänstemannasektorn handlar om 
att diskutera fram lösningar med personalchefer, ekonomichefer och VD, istället för att föra 
dialogen med en produktionsledare. Inom tjänstemannasektorn är snittiden på en uthyrd 
konsult längre än inom kollektivavtalssektorn, vilket leder till en starkare relation till kunden 
enligt respondenten. 

För att arbeta proaktivt med kundens konstanta föränderliga behov så menar respondenten 
att de måste arbeta med en “pipe line” med kvalificerade kandidater. Det denna menar hon 
att de oavsett om kunden har ett behov eller ej arbetar med aktiv sökning och 
kvalitetssäkring av kandidater som de sedan kan ringa om kundens behov förändras. De 
arbetar även aktivt i sitt professionella nätverk och på mässor för att säkerställa att inflödet 
av kandidater är stort. 

För att vara uppdaterad gällande förändringar i kundens behov så är det, enligt 
respondenten, viktigt att vara ute hos kunden och föra en aktiv dialog med dessa gällande 
verksamheten, men att kunderna själva också är bra på att meddela kommande 
verksamhetsförändringar. 

5.1.3 Personlig intervju, StudentConsulting 

StudentConsultings affärsidén är att föra ut universitets- och högskolestudenter i 
näringslivet genom att erbjuda extrajobb vid sidan av studierna. Idag arbetar de med 
deltidsbemanning, heltidsbemanning och rekrytering inom nischen studenter, akademiker 
och unga i karriären. Bland kunderna finns stora nationella och internationella företag och 
statliga myndigheter. De hyr ut över 7 000 konsulter på hel- och deltid inom Ekonomi, 
Kundservice, Administration, IT, Försäljning, Logistik och Produktion.(StudentConsulting 
2010) Med StudentConsulting genomfördes intervjun med en Konsultchef. 

På StudentConsulting skapas relationer med kund initialt vanligt vis genom uppringande 
försäljning. Under dessa samtal bokas möte med en säljare som på plats tillsammans med 
kundföretaget analyserar vilka tjänster som är aktuella. Gäller det bemanning som den 
intervjuade arbetar med lämnar säljaren över till en konsultchef som fortsättningsvis sköter 
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kontakten med kunden. Vid stora projekt kan även en businesspartner från ledningsgruppen 
vara med och sköta kundkontakter men det beror på projektets omfattning. 

De som kommunicerar med kunden är konsultchef i första hand och i andra hand 
kandidatansvarig om den som sköter rekryteringen behöver ha direktkontakt med kunden. 
Antalet personer som har kontakt med kunden försöks aktivt hållas nere för att skapa att 
bygga en tät och personlig relation till kunden. Av samma orsak håller StudentConsulting i 
första hand personliga möten när de vill diskutera någonting med kunden men frågor som 
måste lösas snabbt tas över telefon, E-post används om flera berörda personer måste 
kontaktas snabbt. Att man i första hand arbetar med personliga möten för att för att bygga 
relationen till kunden då det finns en trygghetsaspekt i detta. Det blir då lättare att förstå 
varandra och bygga upp ett förtroende. 

De frågor som diskuteras är ofta om förändringar i behov framförallt gällande volym men 
även diskussioner kring kvalitén på arbetskraften förekommer. Är det en större kund handlar 
det om större volymer större krav på att allting blir rätt. Vanligtvis handlar diskussionerna 
om kvalitet och kvantitet. Generellt förs ett kontinuerligt samtal fram och tillbaka och ofta 
gäller daglig kontakt. Det är dock olika från projekt till projekt. Större kunder har ett 
journummer de kan ringa för att snabbt komma i kontakt med StudentConsulting 
närsomhelst på dygnet. Kunden är även integrerad i intranätet och kan själva justera 
framtida behov och liknande men hör ofta ändå av sig med en förfrågan kunden fokuserar 
på företaget kan leverera det som kunden efterfrågar. Mycket av kontakten konsultchefen 
har med kundföretaget handlar om att få insyn i verksamheten. Därför är konsultchefen ofta 
ute och träffar kund för att bygga förståelse tydlighet gällande verksamhetsförändringar och 
förändringar i behov. Mycket av förståelsen byggs upp initialt men vissa projekt mer 
komplicerade. 

Gällande hur osäkerhet kan ta sig uttryck hos kunden är det inget konsultchefen tycker är 
problematiskt en stor del av bemanningsbranschens syfte är att minska kundens osäkerhet. 
Det är en kontinuerlig process som går ut på att bygga upp ett förtroende och visa att man 
kan hålla vad man lovar. Viktigt att ha en öppen och bra dialog så man förstår kundens 
verksamhet och hur den förändras. Kundens osäkerhet inför verksamhetsvolym ska inte på 
verka deras verksamhet. Ett av bemanningsbranschens syften menar konsultchefen handlar 
ju om att minska kundens osäkerhet så osäkerhet sprungen från deras sida får egentligen 
inte finnas. 

Förväntningar som kunden ställer är att företaget håller vad det lovar om företaget lovar 10 
personer tills på måndag ska de också vara i arbete på måndag. Företagets affärside är att 
leverera kompetens till kunden och det måste kunden kunna lita på. Initialt i relationen kan 
kunden vara mer osäker och kräva fler löften kring leverans framförallt om kunden själv tar 
kontakt med företaget. Konsultchefens intryck är att företaget generellt motsvarar kundens 
förväntningar bra. Sen om kunden vill ha 10 personer på måndag och en av de inhyrda är 
sjuk finns det generellt förståelse för de problem som kan uppstå eftersom det är människor 
det handlar om. Kvalitetsgarantier är ingenting konsultchefen direkt vill gå in på men menar 
att kunden köper tillgång till en resurs som levererar det som kunden vill ha. Om resursen 
inte klarar det så inte klarar det får företaget försöka hitta en annan arbetsplats till den 
personen. Kvalitet och trovärdighet är inte någonting som kommuniceras utan någonting 
man visar över tid. 
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Regelrätta konflikter med kunder är inte så vanliga om alla gör det som de ska. Vid 
meningsskiljaktigheter gäller att se till vad som är avtalat och försöka hitta en gemensam 
lösning som passar båda. Det finns ingen starkare part utan dessa löses i dialog med kunden. 
I den mån det uppstår konflikter är de väldigt olika och konsultchefen kan inte påstå att de 
någonsin haft problem konflikter i dialog med kunden. 

Den typiska kundrelationen är ett långt samarbete över tid där kunden av en eller annan 
anledning söker kompetens den inte har idag. Det är viktigt att kontinuerligt ha kontakt med 
kunden för att bibehålla relationen över tid. Angående förändringar i relationen från 
företagets sida exempelvis om en konsultchef byts ut i ett pågående projekt anser inte 
intervjupersonen att det skulle vara problematiskt i det enda fall som förekommit till dennes 
kännedom. I det fallet hade den tillträdande insyn i projektet sedan tidigare. Det gäller att ha 
bra rutiner och bra dokumentation och att inte ha all know-how i ett huvud. 

Konsultchefen ser inte kundlojalitet som ett stort problem det gäller att vara medveten om 
att vad företaget kan levererar till kund. Kan inte företaget leverera det som kunden vill ha 
så kan hör de av sig till flera bemanningsföretag men generellt sätt innebär det inte att 
relationen avslutas utan att kunden anlitar flera bemanningsföretag parallellt. Företaget kan 
inte leverera mer eller bättre kvalitet än det har resurser till. 

Konsultchefen vill inte direkt se relationen som en marknadsföringskanal. Snarare menar han 
handlar det om att vara lyhörd för kundens behov genom relationen blir förfrågningar 
enklare om mersälj och utökat samarbete lättare ju större förtroende och samarbete mellan 
företag och kund har desto mer försäljning blir det naturligt. Det handlar om dialog där man 
tillsammans med kunden kommer fram om deras behov. Är det ett stort projekt så är det 
många personer inblandade i försäljningen men konsultchefen är generellt sett den som står 
för kontakten. I en verksamhet företaget har konsulter i måste det finnas en god insyn för att 
företaget ska kunna leverera det kunden efterfrågar. Konsultchefen måste veta vad och 
varför kunden efterfrågar eftersom kundens behov förändras hela tiden. Om kundens behov 
förändras måste företaget anpassa sig därefter. 

5.1.4 Personlig intervju Capto HR 

Capto HR är ett relativt litet och ungt fullservicebolag inom rekrytering och 
personalutveckling. De främsta verksamheterna är rekrytering och headhunting inom IT och 
teknik och sälj. Företaget har 5 medarbetare och verkar lokalt i Uppsala med omnejd men 
tar även på sig uppdrag i Stockholm. Kunderna är oftast mindre företag utan HR-avdelning 
som inte känner att de själva har kompetens att genomföra en rekryteringsprocess.(Capto 
HR 2010) Gällande Capto HR genomfördes intervjun med en Researcher i företaget. 

På Capto HR tas kontakterna med kund vanligen av VD då majoriteten av kunderna kommer 
från hans personliga kontaktnät. Den lokala närheten och det personliga mötet är viktigt för 
företaget då man marknadsför sig mer eller mindre uteslutande via nätverk. Detta är dock 
menar respondenten inte nödvändigt för verksamheten utan för att skapa trygghet och 
förtroende från kundens sida. Enligt respondenten skulle verksamheten kunna drivas 
uteslutande via distanskontakt förutsatt att en tillräcklig behovsprofil kan skapas på detta 
sätt. Men då rekrytering handlar mycket om förtroende mellan parterna behövs det 
personliga mötet för att övertyga kunden om att Capto HR är tillitsfullt. Det är dock inte 
nödvändigt att samma person sköter alla kontakter med kunden. När den initiala relationen 
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skapats kan en annan person ta över frontningen av kunden tilliten skapas då genom 
samarbetet med kunden och genom att uppfylla kundens förväntningar. En öppenhet och 
tydlighet gentemot kunden är också viktig. Capto HR försöker vara öppna gentemot kunden 
genom att redovisa så mycket information om de sökande som möjligt så kunden själva kan 
vara aktiv i beslutet. Det är viktigt att kunden inte känner att rekryteraren slänger in första 
bästa kandidat utan har insyn och kan vara med och styra processen. 

Nätverk är jätteviktigt för Capto HR dels genom de personliga kontakter som finns i företaget 
genom de anställda och tidigare rekryterade kandidater men även hur kunderna talar om 
företaget. Kunderna är Capto HR:s förlängda arm som respondenten uttrycker det. Om ett 
företag uttrycker tillfredsställelse över levererad tjänst är respondenten nöjd men som han 
säger; “det är ännu bättre om du säger det till någon annan”. Respondenten beräknar att 85-
90% av kunderna kommer från personliga kontakter och nätverk. Övriga kunder kommer 
troligtvis från rekommendationer från andra kunder då Capto HR inte driver någon egentlig 
bearbetning av kalla kunder utanför företagets medarbetares nätverk. Capto HR ser det som 
en förutsättning för verksamheten att kunden är delaktig i processen. Det som 
verksamheten går ut på är ju att tillsätta personal till kunden. 

5.2 Intervjuer kundföretag 

Posten har svenska statens uppdrag att tillhandahålla en rikstäckande postservice till 4,5 
miljoner hushåll och 900 000 företag fem dagar i veckan året om. Varje dag hanterar Posten 
över 20 miljoner försändelser. Posten AB och Post Danmark A/S har gått samman och har 
per den 24 juni 2009 bildat en gemensam koncern. Posten Norden ägs av svenska och 
danska staten. På Posten genomfördes både intervju med Chefen för Bemanningsplanering i 
Sverige med ett centralt ansvar för ramavtalen och en produktionschef på Posten i Uppsala 
som har den mer vardagliga ansvaret för relationen till bemanningsföretagen. (Posten 2010) 

5.2.1 Telefonintervju, Chef bemanningsplanering, Posten 

Enligt Postens centrala chef för bemanningsplaneringen så anlitar de sex olika 
bemanningsföretag. Med dessa sex företag skriver de ramavtal som sträcker sig över tre år, 
så att de kan bilda en längre relation där bemanningsföretagen får en chans att sätta sig in i 
Postens verksamhet och behov. Han menar att det är viktigt att dessa företag har god insyn i 
Postens verksamhet, så att de kan arbeta med att etablera en personalbas som passar 
Postens profil, och att de får de genom kontinuerliga möten och uppdateringar. Även om 
Posten anlitar flera bemanningsföretag så anser Respondenten att relationen till de specifika 
företagen är väldigt viktig, eftersom de ofta arbetar upp en personalbas lokalt som passar 
just den verksamhet som Posten har på den orten. Han menar också att dessa relationer 
skapas mellan en lokal chef på Posten och en specifik representant hos 
bemanningsföretaget, och att dessa personliga relationer bidrar till att skapa en förståelse 
för Postens verksamhet och behov som bemanningsföretagen. 

Respondenten menar att Posten dels har en långsiktig strategisk kommunikation, om hur 
verksamhetsåret kommer se ut gällande bemanning, och dels en kontinuerlig 
kommunikation gällande den dagliga verksamheten. När den strategiska dialogen förs så 
menar han att bemanningsföretagen är bra på att ge löften gällande leverens, men att de är 
dåliga på att uppfylla dessa löften. Detta är enligt honom ett stort problem då de i dessa 
tillfällen får lösa personalbristen med bland annat övertid, vilket kostar miljontals kronor per 
år. Gällande den vardagliga kommunikationen så menar han att den sker på daglig basis, och 
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att frågorna som behandlas nästan uteslutande handlar om att klargöra vilket personalbehov 
de har för nästkommande dag. Denna kommunikation sköts uteslutande via telefon. 

Gällande kvalitén på de tjänster som bemanningsföretagen levererar så menar 
respondenten att den ofta är dålig. Att bemanningsförtagen inte håller sina löften gällande 
kvalité och kvantitet har lett till att några lokala postterminaler valt att sluta arbeta med 
inhyrd personal, och istället arbeta med egen personal trots att detta anses vara dyrare. 
Även om relationen till bemanningsföretagen ofta skapas på en personlig nivå mellan två 
individer inom organisationerna så tror inte att respondenten att det skulle uppstå problem 
om någon av dessa personer skulle lämna sin befattning. 

Bemanningsföretagen arbetar med att anpassa sina tjänster så att de passar Posten på 
sådant sätt att de arbetar efter en kravprofil gällande kompetens som Posten skapat vid 
nyrekryteringar. Enligt respondenten så är det inte ett komplext samarbete med 
bemanningsföretagen. Han menar att de är jämförbara och att de vänder sig till det företag 
som kan leverera den kompetens de efterfrågar. 

5.2.2 Personlig intervju, Produktionschef, Uppsala 

Respondenten menar att de arbetar med två av de sex bemanningsföretag som Posten har 

RAM-avtal med, Proffice och Manpower. Anledningen till att de arbetar med just dessa två, 

beskriver han som en vanesak, och att det är lättare att arbeta med ett företag där en 

relation redan är etablerad. Att de använder sig av två olika bemanningsföretag handlar, 

enligt respondenten, om att endast ett kan ha problem att leverera de volymer som de 

efterfrågar. 

Enligt respondenten så ser Posten inhyrd bemanning som en nödvändighet för att ha 

resurser för att klara toppar i produktionen, men att de arbetar aktivt för att minska den 

inhyrda bemanningen och att de har som vision att kunna arbeta med endast egen intern 

personal. 

Respondenten menar att de är i kontakt med bemanningsföretagen en till två gånger per 

vecka, och att det i dessa fall nästan uteslutande handlar om frågor gällande kommande 

leverensvolym. Personliga möten sker 6-12 gånger per år, och under dessa möten behandlas 

det framtida leverensbehov som Posten i Uppsala har. Gällande de strategiska övergripande 

frågorna som chefen för bemanningsplanering på Posten talade om säger Respondenten att 

dessa ej förekommer på lokal nivå, utan att det i princip uteslutande handlar om frågor 

gällande kommande leverens. 

Gällande de löften som bemanningsföretagen ger Posten så menar han att de oftast håller 

vad de lovar och att han har förståelse för att saker kan hända så att löftena inte kan 

efterföljas till 100 %. Han menar dock att detta kan skapa osäkerhet för Posten, då de har 

mindre kontroll över den inhyrda personalen och att fler faktorer spelar in gällande de 

inhyrda konsulternas närvaro än för den interna personalen. 
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Respondenten menar att han inte ser någon större skillnad mellan att hyra in bemanning 

jämför med andra typer av tjänster, till exempel hantverkare. Han menar att de ställer krav 

gällande leverens och att de förväntar sig att de ska få det som de efterfrågar. 

6. Analys 

6.1 Relationsmarknadsföring 

Organisationer på tjänstemarknaden ska ses som processer där "produkten" är i en konstant 
fas av utveckling för att passa kundens föränderliga behov. Tjänsteföretag konkurrerar med 
kunskap, som skapas tillsammans med deras kunder, något som medför att goda relationer 
är kritiska för fortsatt överlevnad. Det vi kan se efter våra undersökningar är att bemannings- 
och rekryteringsföretag verbalt sätter stor vikt vid att nyttja relationer och professionella 
nätverk i marknadsföringssammanhang. De vi kontaktat har gett uttryck för att de tycker att 
det är viktigt att skapa och bibehålla professionella relationer, något som de åstadkommer 
genom en kontinuerlig dialog med kunden. Relationer används främst som 
marknadsföringskanal då det gäller merförsäljning, snarare än nyförsäljning framför allt 
gällande de stora bolagen. Att majoriteten av företagens försäljning består i merförsäljning 
mot befintlig kund ser vi som en tydlig indikation på att utvecklandet av relationer är något 
som är viktigt i marknadsföringen av bemannings- och rekryteringstjänster(jmf. Crosby et al. 
1990). Detta innebär att det operativa arbetet handlar mycket om att skapa en tjänst som 
löser kundens problem tillsammans med kunden. Detta är dock inte den bild vi fick från 
intervjuerna med kundföretaget, Posten. Även om respondenterna från Posten också menar 
att det är viktigt med en god relation till rekryterings- och bemanningsföretagen så ger de 
inte bilden av att rekryterings och bemanningsföretagen är delaktiga gällande utvecklingen 
av Postens verksamhet. De menar att relationens syfte är att säkerställa att Posten erhåller 
den leverans av tillfällig arbetskraft de behöver vi toppar i arbetsbelastningen. De gav oss 
intrycket av att de inte ser någon större skillnad på bemanningsföretagen, så länge de kan 
hålla det som de lovar, något som också styrks från våra intervjuer med rekryterings- och 
bemanningsföretagen.  

Det går alltså att se en klar skillnad mellan hur rekryterings- och bemanningsföretagen ser på 
relationer och hur de nyttjas, och hur kundföretagen ser på dessa. Respondenterna från 
rekryterings- och bemanningsföretagen menar att de ständigt arbetar för att utveckla 
tjänsterna för att passa kunden och att de tillsammans med kunden har en kontinuerlig 
dialog om hur detta kan skapa mervärde för kunden. De menar också det är en 
personlighetsintensiv bransch vilket innebär att det aktivt arbetar med matchning av 
konsultchefer i förhållande till kund för att skapa en överensstämmelse i arbetsätt och 
normer. Kundföretagets representanter menar dock att, även om rekryterings- och 
bemanningsföretagen har god insyn i deras verksamhet, så handlar den dialog de för med 
dessa näst intill uteslutande om framtida leveranser och att alla rekryterings- och 
bemanningsföretag är jämförbara. De ser inte någon större skillnad på att köpa 
bemanningstjänster jämfört med att köpa andra tjänster, till exempel en hantverkartjänst, 
något som styrks av respondenter från rekryterings- och bemanningsföretagen. Samtidigt är 
dock kundföretagen beroende av bemanningsföretagen för att få verksamheten att flyta 
vilket på sätt och vis går emot att relationen är oviktig. Istället skulle det kunna vara en 
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indikation på att kunden inte ser sig beroende av ett enskilt bemanningsföretag men är 
beroende av bemanningsbranschen.(jmf Geysken et al. 1996)   

6.2 Nätverkets betydelse för kundrelationer 

Även om vår studies fokusområde har varit att se hur till hur enskilda relationer mellan 
organisationer nyttjas i marknadsföringssyfte, så går det inte att negligera den påverkan som 
tredjepartsorganisationer har på relationsbildningen (Håkansson & Snehota, 1995). 
Representanten från Capto HR betonade tydligt att de inte arbetar med bearbetning av kalla 
kunder, utan endast aktörer de kommit i kontakt med via deras professionella nätverk. 
Respondenten menar även att kunden blir en förlängning av Capto HR i 
marknadsföringssyfte, detta visar på att en god kundrelation kan fungera som 
marknadsföringskanal till nya kunder och inte bara till den befintliga kunden. Respondenten 
från Poolia menar också, att de nyttjar nätverket som de tillsammans med sina kunder ingår 
i, för att skapa nya relationer. Exemplet hon gav för att tydliggöra detta var att de använder 
sig av referenskunder då de initierar nya kontakter med potentiella kunder. Representanten 
från Poolia menade även att de genom att ha god insyn i flera kunders verksamhet skapar en 
kompetensbas som gör att de blir attraktiva som organisatoriska rådgivare gällande kunders 
interna problem, något som får stöd i Lusch, Vargo & Tannirus teori gällande nätverkets 
betydelse för att skapa intern kompetens (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 20). I de andra 
intervjuerna så betonades nätverkets betydelse inte lika tydligt, även om det i alla samtal 
framgick att konkurrenter alltid har en påverkan på kundföretagen, speciellt när det gäller 
nyteckning av ramavtal, vilket går i linje med Morgan & Hunts tankar gällande konkurrenters 
påverkan på organisationer relationer (Morgan & Hunt, 1994). 

6.5 Långsiktigt engagemang 

Alla bemannings- och rekryteringsföretagen betonar vikten av ett långsiktigt engagemang 
gällande relationerna, något som respondenten på Poolia uttrycker som följande: “Jobbar 
man med tjänster, och framför allt komplexa tjänster som i det här fallet, så är det oerhört 
viktigt att man bygger långsiktiga relationer”. Ett långsiktigt engagemang är även något som 
Morgan & Hunt lägger stor vikt vid gällande relationsbildning. Denne respondent menar 
också att det nuförtiden inte bara är större företag som sluter ramavtal som sträcker sig över 
tid utan även de mindre. Posten sluter alla sina ramavtal på 3 år vilket är en förutsättning för 
att bemanningsföretagen ska förstå behovet och kunna sätta sig in i verksamheten. Dessa 
ramavtal kan betecknas som tvingande långsiktiga engagemang(Geysken et al. 1996) och 
behöver alltså inte innebära någon egentlig vilja att bibehålla engagemanget vilket skulle 
kunna förklara den låga tilliten i förhållandet mellan Posten och bemanningsföretagen då 
utövandet av makt och tvång i en relation är någonting som kan påverka tilliten 
negativt(Geysken et al. 1996). Alla bemanningsföretagen anser sig arbeta långsiktigt med 
största delen av sina kundrelationer. Det utpräglade rekryteringsförtaget skiljer sig något i 
det att bara ca: 50 % av kunderna ses som långsiktiga samarbeten. Detta skulle kunna tyda 
på en viss skillnad i tjänsterna där rekrytering mer är en fråga om att leverera en tjänst med 
ett slutdatum emedan bemanningstjänster är ett samarbete som åtminstone den ena parten 
vill upprätthålla under överskådlig tid(Morgan & Hunt 1994). StudentConsulting menar att 
engagemang är en förutsättning för att resultatet ska bli bra. Vilket även stöds av 
intervjuerna med Poolia som anser att det är viktigt att växa tillsammans med kunden och 
Proffice som arbetar långsiktigt genom att vara problem och lösningsorienterade i relationen 
till kunden. Åsikten att ju längre engagemanget sträcker sig desto högre insyn och förståelse 
för verksamheten hos kunden får företaget och desto större värde får tjänsten. Poolia menar 
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att ett sätt att från deras sida erbjuda ett engagemang gentemot kunden är att ha personal 
som ser långsiktigt på sitt arbete. Att detta är av betydelse stödjer även Proffice då de menar 
att relationerna till kunderna ofta är starkt kopplade till den enskilde kundansvariga vilket 
kan bli ett problem om den kundsansvariga slutar eller byter jobb. StudentConsulting stödjer 
vagt detta påstående men hänvisar till att problem inte uppstår om tillräcklig dokumentation 
och rutiner finns. De betonar även vikten av att ta in någon med insyn i projektet om det är 
möjligt. 

6.2 Tillit 

Något som är genomgående i empirin är den stora vikten som respondenterna lägger vid av 
tillit i relationen till kunden, något som styrker Morgan & Hunts samt Biggemans teorier 
gällande tillitens betydelse för relationer. Kunderna måste ha ett stort mått av tillit för det 
rekryterings- och bemanningsföretaget för att det ska vara möjligt att bedriva verksamhet 
över huvudtaget. Tilliten menar de består i de löften som ges och hur väl dessa löften 
uppfylls. Flera av representanterna för rekryterings och bemanningsföretagen uttrycker det 
som att löften bara tar tilliten till en viss nivå, sen måste du också visa att du kan hålla dessa. 
Det råder dock delade meningar mellan bemanningsföretagen och kunderna hur väl man 
uppfyller dessa. Posten menar att de råder sådan dissonans mellan löften och uppfyllandet 
av dessa att de i viss mån återgår till intern bemanning trots att bemanningsalternativet 
anses vara billigare. Detta kan relateras till det som kontorschefen för Poolia i Uppsala sa 
“Litar man inte på den som sitter mitt emot spelar det ingen roll hur mycket man dammar på 
med marknadsföring”. Bemanningsföretagen anser snarare att detta handlar om skilda 
meningar om förväntningsgraden gällande leveransen men att detta oftast går att lösa i 
dialog med kunden.  

Något som även framkommit, under våra intervjuer, är att rekryterings- och 
bemanningsföretagen ser hög grad av kommunikation som viktig för att skapa tillit hos 
kunden, något som går i linje med Biggemans (2010) idéer gällande informationsutbytes 
inverkan på tillit i relationer. Respondenterna från rekryterings- och bemanningsföretagen 
framhåller personliga möten som viktigaste kommunikationsmedlet för att vinna kundens 
tillit, något som går i linje med Fords (1980) idéer gällande att det är viktigt att ha social 
interaktion mellan kund och köpare för att minska den sociala distansen, vilket i sin tur leder 
till en starkare relation. Respondenterna för kundföretaget Posten framhåller inte personliga 
möten som lika viktiga som rekryterings- och bemanningsföretagens representanter gör, 
men även de lägger vikt vid att minska den sociala distansen. Produktionschefen vi träffade i 
Uppsala menar att de arbetar med Proffice och Manpower eftersom det är gammal vana, 
och att de känner dem väl och att detta skapar trygghet, något som också framkom i våra 
samtal med representanterna från bemanningsföretagen. Detta är något som kan ses som 
att den minskade sociala distansen(jmf. Biggemann 2010) bidrar till att skapa tillit. 

6.3 Kommunikation 

Något som genomgående visat sig vara en viktig aspekt gällande relationsbildning för de 
företag vi undersökt är att föra en kontinuerlig kommunikation och dialog. Detta i linje med 
Anderson och Narus (1990), som menar att en god kommunikation leder till ökat samarbete 
och en starkare relation. Samtliga företag, såväl bemannings- och rekryteringsföretag som 
kundföretag, menade att det är av yttersta vikt att bemannings- och rekryteringsföretagen 
har en god insyn i kundens verksamhet, och att detta endast kan åstadkommas genom en 
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aktiv och öppen dialog mellan parterna, något som styrker Berrys (1995) teorier gällande 
frekvens och öppenhet i kommunikationen. 

Gällande initiativet till kommunikation så visar vår studie att det är relativt jämnt delat 
mellan säljande företag och kund, något som visar på ett ömsesidigt beroende av en god 
relation. Till största del så behandlas rena leverensfrågor gällande den dagliga verksamheten 
då företagen kommunicerar med varandra, men både säljande företag och kundföretag visar 
på vikten att även föra en mer långsiktig strategisk kommunikation gällande kommande 
verksamhetsplanering. Kommunikationsmedlen varierar beroende på vilken typ av fråga som 
diskuteras. Postens chef för bemanningsplanering menar att frågor gällande den dagliga 
verksamheten och leverens från bemanningsföretagen de anlitar alltid sker via telefon, och 
representanterna från bemannings- och rekryteringsföretagen menar att personliga möten 
är den kommunikationskanal som nyttjas när strategiska frågor diskuteras. 

De representanter vi träffat från bemannings- och rekryteringsföretagen menar att deras 
verksamhet i hög grad bygger på delaktighet från kunden, då deras tjänster handlar om att 
finna rätt kompetens för kundens unika verksamhet. Att integrera kunden i dessa processer 
kräver en väl utarbetad kommunikation Poolias chef för region nord menar att deras 
konsultchefer tillbringar 75 % av sin arbetstid med någon form av kundkontakt, något denne 
menar är viktigt för att skapa en personlig och långsiktig relation. 

En av de bemanningsansvariga på Postens Uppsalaterminal ger dock bilden av att 
kommunikation sker glesare, en till två gånger i veckan, och till största del via E-post. Vidare 
menar han att de näst intill uteslutande diskuterar kommande leverens, både då de 
kommunicerar via E-post och då de träffas för personliga möten, något som motsäger den 
bild vi fått från bemanningsföretagens representanter 

6.4 Minskad distans 

Alla de personer vi intervjuat har bekräftar Biggemanns teori om vikten av att ha sociala 
kontrakt och minskad social distans mellan bemannings- och rekryteringsföretag och kund, i 
form av personliga relationer. Detta bekräftar även Gummessons tankar om att den sociala 
distansen bör vara så liten som möjligt för att relationen mellan företagen ska utvecklas 
positivt. Bemannings- och rekryteringsföretagens representanter har sett detta som kritiskt, 
då de menar att försäljning inom tjänstesektorn handlar om att personlig kontakt och att 
skapa förtroende och tillit. Postens representant menar dock att personliga möten ej är av 
kritisk vikt, utan att den mesta kommunikationen sker via telefon och att detta är tillräckligt 
Genomgående för alla företag vi undersökt är att de alla erbjuder en personlig 
kontaktperson till kunden. 

Något som framkom i vår undersökning är att en för stark personlig relation mellan 
rekryterings- eller bemanningsföretagets representant och kundföretagets representant kan 
komma att vara skadande, om rekryterings- eller bemanningsföretagets representant lämnar 
organisationen Kunden skapar en stark relation till säljare och konsultchef, men inte 
nödvändigtvis till företaget i sig, och att de måste arbeta aktiv med att stärka varumärket för 
att säkra kundens lojalitet. Detta stöds av Biggemann(2010) och Ford(1980) genom att 
förändring av personalstyrka kan inverka negativt på, eller åtminstone förändra relationen. 
Det framkommer också i våra intervjuer att vissa av företagen arbetar med att den interna 
personalen ska se långsiktigt på sitt uppdrag, för att förhindra att kundföretaget får arbeta 
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med många olika kontaktpersoner och på så sätt skapa osäkerhet. Enligt samtliga 
respondenter vi talat med inom bemannings- och rekryteringsföretagen så skapas tillit 
genom personliga möten. Denna tillit leder senare, i linje med Morgan & Hunts teori, till 
långsiktiga samarbeten och relationer mellan bemannings- och rekryteringsföretagen och 
kundföretagen. 

Vidare påpekar konsultchefen på StudentConsulting att kunden är integrerad i företagets 
intranät och själv kan justera behov av bemanning vilket skulle kunna tyda på ett försök att 
minska den teknologiska distansen. Detta verkar dock inte vara någonting som bygger tillit 
då kunden ändå ofta hör av sig för att få en bekräftelse för sin förfrågan. Ett sätt att minska 
distansen verkar vara att aktivt engagera konsulten i relationen gentemot kund, detta då 
Poolia ser konsulten som sin förlängda arm i marknadsföringen. Detta är även något som 
framgår i intervjun med posten där man gärna anställer bemanningsföretagets anställda vid 
behov av fast personal.   
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7. Diskussion/Slutsats 

I denna uppsats har vi studerat vilka de viktigaste faktorerna är för att skapa en stark 

kundrelation inom rekryterings- och  bemanningsbranschen samt hur dessa företag utnyttjar 

kundrelationer i marknadsföringssyfte. Vi fann att viktiga faktorer för att skapa starka 

kundrelationer var tillit och långskitigt engagemang men att flera faktorer kan spela in, 

alternativt påverka dessa två. Vidare konstateras att rekryterings och bemanningsföretag 

kontinuerligt arbetar med utvecklande och bibehållande av relationer i sin marknadsföring 

och att större delen av försäljningen sker till befintliga kunder. För att utveckla relationerna 

till kund försöker rekryterings- och bemanningsföretagen i första hand bygga tillit och 

förtroende hos kunder och på så sätt skapa ett långtgående samarbete. Relationen till 

befintliga kunder är inte heller bara viktig för merförsäljning men också mot nya kunder. 

Genom teorin har vi studerat ett antal faktorer som påverkar relationerna mellan 
bemanningsföretag och deras kunder. Dessa faktorer är starkt beroende av varandra och kan 
inte sägas enskilt ha större eller mindre påverkan. Däremot kan ett antal av dem sägas vara 
mer framträdande i empirin. Det blir tydligt att framförallt tillit och långsiktigt engagemang 
är av betydande vikt för relationen till kunden även om dessa i sin tur påverkas av ett antal 
andra faktorer. Faktorer ligger nära tillit och långsiktigt engagemang verkar som den tidigare 
forskningen visar vara främst distans och kommunikation emedan aktörsförbindelsers 
påverkan ej tydligt har framträtt i materialet. 

Vidare har studerats hur rekryterings- och bemanningsföretag arbetar med att utnyttja 
dessa relationer i marknadsföringssyfte. I vår undersökning framgår det att rekryterings- och 
bemanningsföretagen vi undersökt anser att goda relationer till deras kunder är mycket 
viktigt för att säkerställa framtida försäljning. Dessa relationer används dock inte som en 
traditionell marknadsföringskanal där de visar kunden färdiga lösningar, utan snarare som en 
kontinuerlig process som handlar om att skapa tillit och engagemang hos kunden. Det 
kundföretag vi kontaktade menade att företagen ej försöker sälja fler tjänster till dem, 
medan rekryterings- och bemanningsföretagen hävdar att goda relationer leder till 
merförsäljning, som är en klar majoritet av all försäljning för de företag vi undersökt.  

Något vi uppmärksammat i vår undersökning är att synen på relationens syfte och hur de 
utnyttjas skiljer sig åt mellan rekryterings- och bemanningsföretagen och det kundföretag vi 
undersökt. Rekryterings- och bemanningsföretagen menar att de genom att bibehålla och 
utveckla dessa relationer skapar marknadsföringskanaler både för merförsäljning till befintlig 
kund och till andra potentiella kunder i den befintliga kundens nätverk. Vidare så menar de 
att relationen är ömsesidig och att de tillsammans med kunden skapar tjänster som passar 
just den specifika kunden. De vi intervjuade hos kundföretaget hade dock en annan bild av 
relationens betydelse. De menar att de inte är beroende av ett enskilt bemanningsföretag, 
utan att de är jämförbara. Det framkom dock i vår undersökning att kunden är beroende av 
bemanningstjänster för den dagliga verksamheten, och således är beroende av 
bemanningsbranschen. Detta visar på att det inte förekommer ett ömsesidigt beroende av 
relationen mellan ett specifikt bemanningsföretag och kundföretaget. Då kunden ser 
bemanningsföretagen som jämförbara, så anser vi att det är viktigt att skapa en stark 
relation där kunden känner tillit för det säljande företaget. Produktionschefen för Posten i 
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Uppsala menar att de anlitar Proffice och Manpower på grund av gammal vana, och att det 
känns tryggt att arbeta med dem.  



29 
 

Litteraturlista 

James C. Anderson and James A. Narus, (1990), A Model of the Distributor's Perspective of 

Distributor-Manufacturer Working Relationships, The Journal of Marketing, Vol. 48, No. 4 

(Autumn, 1984), pp. 62-74 

Ballantyre, D. (1994) Marketing the crossroads. Editorial Asia-Australia Marketing journal 

Vol: 2(1994): 1, pp: 1-7. 

Biggemann, S, (2010) Understanding and modeling the dynamics of business-to-business 

relationships, Advances in Business Marketing and Purchasing, Volume: 16, 2010 

Berry, L. (1983) Relationship marketing i Berry, L. et al (red) Emerging perspectives in Service 

marketing. Chicago: AMA, 1093 

Dwyer, R. F., Schurr P. H and Oh S (1987) Developing buyer-seller relationships, Journal of 

marketing Vol: 51(1987): 2, pp. 11-27 

Ford, D. The development of buyer–seller relationships in industrial markets. European 

Journal of Marketing 14 5/6 (1980), pp. 339–354. 

Foster, B. D., & Cadogan, J. W. (2000). Relationship selling and customer loyalty: An empirical 

investigation. Marketing Intelligence & Planning, 18(4), 185–199. 

Geyskens, I., Steenkamp, J.-B. E. M., Scheer, L. K., & Kumar, N. (1996). The effects of trust 

and interdependence on relationship commitment: A trans-Atlantic study. International 

Journal of Research in Marketing, 13, 303–317. 

Grönroos, C.(1999) Relationship marketing: Challanges for the organization Journal of 

business research, Vol. 46(1999):2 pp:327-335 

Grönroos, C. (2000) Service management and marketing. Chichester, UK: Wiley, 2000 

Grönroos, C.(2006) Adopting a service logic for marketing Marketing Theory, Vol. 6(2006): 3, 

pp. 317-333 

Gummesson, E. (2002). Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. 3., rev. uppl. Malmö: 

Liber ekonomi 

Gummesson, E. (2005) Total relationship marketing. 3. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 

2005 

Gummesson, E.. & Polese, F. (2009) B2B is not an island, Journal of Business & Industrial 

Marketing. Vol. 24(2010):5/6, pp. 337-350 

Halinen, A. & Törnroos J. (2005) Using case methods in the study of contemporary business 

networks, Journal of business research vol. 58(2005): 9, pp.  1285-1297 

Håkansson, H. & Snehota, I. (1995), Developing Relationships in Business Networks 

Hultén, P., Hultman, J. & Eriksson, L.T., (2007). Kritiskt tänkande. Malmö: Liber. 

Jacksson, B. (1985) Winning and keeping industrial customers. Lexington, MA: Lexington 

Books ,1985   

Jüttner U. and Schlange L. E.(1996) A network approach to strategy, International Journal of 

Research in Marketing Vol 13(1996): 5, pp. 479-4 

Lawrence A. Crosby, Kenneth R. Evans, Deborah Cowles (1990), Relationship Quality in 

Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective, The Journal of Marketing, Vol. 54, 



30 
 

No. 3 (Jul., 1990)94 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, 2., rev uppl. 

Studentlitteratur AB Lund 

Lusch, R.F & Vargo, S.L (2004)  Evolving to a new dominant logic for marketing, Journal of 

Marketing. Vol. 68(2004): 1, pp 1-17 

Lusch, R.F; Vargo, S.L & Tanniru M (2010) Service, value networks and learning; Journal of 

Academic Marketing Science. Vol. 38(2010): 1, pp 19-31 

Mizruchi M. S. & Galaskiewicz J.(1993)  Networks of interorganizational relations Sociological 

Methods Research Vol. 22(1998): 1, pp. 46-70 

Morgan R. M. & Hunt S. D. (1994) The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing 

The Journal of Marketing, Vol. 58(1994): 3 , pp. 20-38 : 

Möller, K. K & Halinen, A. (1999) Business Relationships and Networks: Managerial Challenge 

of Network Era, Industrial Marketing Management, Vol. 28(1999): 5, pp. 413-427 

Walter, A., Muller, T. A., Helfert, G., & Ritter, T. (2003). Functions of industrial supplier 

relationships and their impact on relationship quality. Industrial Marketing Management, 

Vol:32 (2003) 3, pp. 159–169. 

Rosengren, E. K. & Arvidson, P, (1997) Sociologisk metodik, Stockholm: Liber. 

 

Andra källor: 

Bemanningsföretagen(Almega): www.bemanningsföretagen.se (2010-12-20) 

Capto HR: www.captohr.se (2010-12-20) 

Poolia: www.poolia.se (2010-12-20) 

Posten: www.posten.se (2010-12-20)  

Proffice: www.proffice.se (2010-12-20) 

StudentConsulting: www.studentconsulting.se (2010-12-20) 

Unionen: Bemanningsbranshen - personal som handelsvara? Enheten för tillväxt och 

arbetsliv 2008  

 

Intervjuer: 

Proffice: Marknadschefen Norden (2010-11-25) 

Capto HR: Researcher (2010-12-08) 

Poolia: Kontorschef i Uppsala, Chef region Nord (2010-12-09)  

StudentConsulting: Konsultchef (2010-12-07) 

Posten Sverige AB: Chef för bemanningsplanering(2010-12-08) 

Posten: Producktionschef i Uppsala (2010-12-13) 

  

http://www.captohr.se/
http://www.poolia.se/
http://www.posten.se/
http://www.proffice.se/
http://www.studentconsulting.se/


31 
 

Bilaga 1 

Frågeguide bemannings- rekryteringsföretag 

Kundrelationer 

Kan du beskriva en typisk kundrelation? 

Nätverk 

Vilken betydelse har nätverk för er? 

1. Positionering 
2. Interaktion 
3. Marknadsföring 

Etablering? 

1. Kontaktväg 
2. Uppbyggnadfas 
3. Marknadsföring 

a) Förväntningar? 
b) Uppfyllnad? 

Bibehållande? 

4. Merförsäljning 
a) Vem arbetar med det? 
b) Hur arbetar man med det? 
c) Nyförsäljning vs. Merförsäljning? 

5. Interaktion 
a) Kommunikation 

1. Vem kommunicerar med kunden? 
2. Hur sker kommunikationen? 
3. Vad kommuniceras? 

b) Vilka kommunikationskanaler används? 
1. Vilka fungerar bäst? 
2. Vilka används mest? 

c) Kultur? 
1. Gemenskap? 
2. Samarbete? 

d) Konflikt 
1. Lösningar? 

6. Marknadsföring 
a) Förväntningar 
b) Uppfyllnad? 
c) Lojalitet? 

Avvecklande? 
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Bilaga 2 

Frågeguide till kundföretagen 

Hur kom ni i kontakt med de bemanningsföretaget/n ni anlitar? 
 
Vad känner ni till om de bemanningsföretag ni anlitar/varför anlitar ni just dem? 
 
Köper ni tjänster från flera bemanningsföretag? 
 
Hur skulle du beskriva er relation till bemanningsföretaget/n?)  
 
Hur långsiktigt ser ni normalt på er relation till ett bemanningsföretag?  
 
Varför långsiktighet viktigt(om det är det)? 
 
Hur god insyn i er verksamhet har bemanningsföretaget?  
 
 - Varför viktigt(om det är det)? 
 
Förtroende 
 
Känner ni att ni har förtroende för bemanningsföretaget?  
 
Beroende av enskilt bemanningsföretag för vardagliga verksamheten?  
 
Hur viktig är relationen till ett enskilt bemanningsföretag? 
 
(är relationen viktig eller kan man se det som enskilda transaktioner) 
 
Vad lovar de?  
 
Hur uppfylls dessa löften?  
 
Kommunikation  
 
Kan du beskriva kommunikationen som sker mellan er och BF?  
 
Har ni en egen kontaktperson på företaget?  
 
Hur ofta är ni i kontakt med bemanningsföretaget?  
 
Hur mycket av kommunikationen sker face-to-face?  
 
Vilka typer av frågor tas upp? 
 
Uppstår konflikter? Hur löser man dem? 
 
Kvalitet 
 
Hur är er bild av kvalitén på tjänsterna bemanningsföetagen levererar? 
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Vilken förståelse för er verksamhet och er värdegrund visar bemanningsföretaget? 
 
Känner ni att BF anpassar sina tjänster utifrån er verksamhet och era behov?  
 
Hur snabbt får ni respons på föreslagna förändringar? 
 


