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Abstract 
The purpose with this research is to look for comprehension about how the Recruitment 
companies and the Customer companies communicate for how the right candidate engaged. 
The question at issues that we concerned to answer was how communication occurs between 
the Recruitment companies and the Customer companies, how respective party security 
comes about that they have understood each other and which interruption that can be in 
communication between parties. The research has carried out with a qualitative method in a 
shape of interviews. The selection consisted of two Recruitment companies and four 
Costumer companies in Halland, Sweden. The Recruitment companies which choose to work 
only with recruitment. Two recruiters on respective Recruitment companies and one person 
on respective Customer companies have been interviewed. The Research has been illustrated 
with theories about communication in shape of communications interferences, social 
perception and trust. The result showed that the communication occur through personal 
meetings but also by using mail and telephone. It’s also showed that an important part in the 
process is to secure the information between the Recruitment company and the Customer 
company. The security was set with control questions, example and documents. 
Communications interferences are something which also has appeared to complicate the 
recruitment process. This in shape of shortage in the torrent of information and indistinct 
communication. The conclusion was that for the recruitment process to be successful, mutual 
commitment, trust and responsibility between the Recruitment company and the Customer 
company is necessary. 
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Förord 
Denna c-uppsats utgör avslutningen på våra studier vid det arbetsvetenskapliga programmet 
på Halmstad Högskola. Uppsatsen behandlar ämnet kommunikation mellan 
rekryteringsföretag och kundföretag. Våra förhoppningar är att vår uppsats skall bidra till en 
ökad förståelse för ämnet. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som på ett öppet och engagerat sätt delgav 
oss sina upplevelser kring temat. Vi hoppas att vi har gjort en rättvis bild av deras bidrag till 
studien och att de själva liksom vi har fått en djupare insikt i ämnet genom sin medverkan. 

Tack även till vår handledare Jonas Carlsson som många gånger har fått hjälpa till att hålla 
oss inom ramarna för ämnet. Jonas har även varit ett stort stöd då han delgivit oss sina 
reflektioner, vinklingar och uppslag. 

 

Halmstad december 2007 

 

Annika och Hanna 
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1 Inledning 
Tekniken förändras snabbare än den någon gång gjort, konkurrensen på arbetsmarknaden är 
större och detta leder till att personalens kompetens, idérikedom och förmåga till förnyelse 
blir ett mycket viktigt medel. Idag är det kanske viktigare än någonsin att rekrytera rätt 
personal. En rekrytering innebär ett stort ansvar både ekonomiskt och i viss utsträckning även 
socialt. Investeringen i att rekrytera ny personal måste löna sig men innebär också en 
känslomässig relation till en annan människa. Det är lätt för arbetsgivaren att anställa ny 
personal men det är svårare att avsluta en anställning. Detta innebär att det är viktigt att 
arbetsgivaren är noggrann i sin rekryteringsprocess för att inte anställa fel individer. Ett 
alternativ för företagen är att anlita ett rekryteringsföretag som hjälper dem helt eller delvis 
med rekryteringsprocessen.  

Vi har funnit vid studier av tidigare forskning att det både finns för och nackdelar med att 
outsourca rekryteringsprocessen. Fördelarna som lyfts fram är ekonomisk förtjänst samt att 
rekryteringsföretag ses som experter på området. Outsourcing gör också att företag kan 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet. De nackdelar som artiklarna pekar på är främst att 
rekryteringsföretaget inte känner företaget tillräckligt väl för att hitta rätt medarbetare.  

Flera författare har studerat rekryteringsföretagets arbete ur olika perspektiv. Walter (2005) 
som är forskare inom arbetsmarknadsområdet har studerat hur personaluthyrningsföretag 
matchar kunduppdrag med medarbetare. Han menar att matchningen av kandidater till en 
tjänst till stor del bygger på kommunikation.  

Ordet kommunikation anser socialpsykologen Nilsson och pedagogen Waldermarson (2007) 
kommer från latinets ”communicare” som betyder att något ska bli gemensamt. De menar att 
kommunikation innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något till exempel 
innebörder, upplevelser och känslor. 

Ur detta började funderingarna växa fram på vilka sätt kommunikationen sker mellan 
kundföretaget och rekryteringsföretaget för att lyckas rekrytera rätt person. Detta utan att 
rekryteringsföretaget själva är verksamma i det företag där kandidaten kommer att arbeta. 
Även tidigare forskning har visat att en fördjupning inom detta ämne vore intressant.  

Vi har med utgångspunkt i detta kommit fram till att ingå ett avtal med en extern part kan 
jämföras med att gifta sig 

… och hur lätt är det att kommunicera i ett äktenskap? 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att söka förståelse för hur rekryteringsföretag och kundföretag 
kommunicerar för att rätt kandidat skall bli anställd.  
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1.2 Problemdiskussion 

Här presenteras hur vårt resonemang kring ämnet har förts, som i sin tur har mynnat ut i vår 
problemformulering. 

Vi har förstått att allt fler företag väljer att outsourca sin rekryteringsprocess. Dessutom växer 
antalet rekryteringsföretag på arbetsmarknaden. Vi förmodar att kommunikationen i en 
rekryteringsprocess försvåras då tre parter blir delaktig; kandidaten, kundföretaget och 
rekryteringsföretaget. Därför har vårt intresse väckts att studera hur rekryteringsföretag och 
kundföretag kommunicerar för att rätt kandidat skall bli anställd. Vår avgränsning är att 
endast inrikta oss på rekryteringsföretag och kundföretag och därmed bortse från kandidatens 
upplevelser av kommunikationen. Detta leder oss fram till vår problemformulering och våra 
frågeställningar: 

• Hur kommunicerar rekryteringsföretag och kundföretag för att rätt person ska bli 
anställd? 

1.2.1 Frågeställningar 

• Hur sker kommunikationen mellan rekryteringsföretag och kundföretag? 

• Hur säkerhetsställer respektive part att de har förstått varandra?  

• Vilka störningar kan finnas i kommunikationen mellan parterna? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Här presenteras och förklaras nyckelorden i studien. 

Kommunikation: Kontakt mellan människor och överföring av information 
(Nationalencyklopedin, 2007c) 

Rekrytering: En benämning på de metoder som arbetsgivare använder för att fylla sitt 
personalbehov (Nationalencyklopedin, 2007a) 

Outsourcing: Innebär att ett företag överlåter hela eller delar av funktioner till en extern part 
(Nationalencyklopedin, 2007b) 

Kundföretag: Företag som anlitar rekryteringsföretag.  

Rekryteringsföretag: Företag som utför rekrytering åt andra företag 

Kandidater: Personer som söker den utannonserade tjänsten. 
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2 Metod 
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av metodvalet. Därefter presenteras urvalet och 
eftersom det bestod av två olika urvalsgrupper, rekryteringsföretag och kundföretag, 
presenteras tillvägagångssättet för respektive grupp under två olika rubriker. 

För att besvara frågeställningen användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Denzin och 
Lincoln (1994) som är professorer i sociologi och kommunikation förespråkar kvalitativ 
metod främst för att kunna tolka fenomenet utifrån den uppfattning som intervjupersonerna 
ger oss. Om vi hade använt en kvantitativ metod hade risken varit att vi styrt respondenterna 
för mycket. Med den kvalitativa metoden får intervjupersonerna möjlighet att uttrycka sig på 
sitt eget sätt och ställa frågor om något var oklart. Avsikten med personliga intervjuer är 
enligt Larsson (2005), docent i socialt arbete och psykologi, att försöka nå kunskap om 
individens subjektiva upplevelser utifrån intervjupersonens egna ord, uttryck och 
meningsbeskrivningar. Detta anser vi ha fångats genom öppna intervjuer där våra 
intervjupersoner har haft möjlighet att berätta relativt fritt om fenomenet. De personliga 
intervjuerna gav oss också möjlighet att ta del av personernas kroppsspråk och nyanser i 
språket. 

Innan intervjuerna utfördes bekantade vi oss med litteraturen kring ämnet. Tidigare forskning 
inom kommunikation, rekrytering och outsourcing studerades. Utifrån den tidigare 
forskningen påbörjades undersökningen kring vilka teorier som skulle vara lämpliga i studien. 
Därefter utformade vi den preliminära problemformuleringen samt syftet med studien.  

Utifrån litteraturstudierna och vår egen förförståelse utformades två olika intervjuguider, en 
för rekryteringsföretagen (se bilaga 1) och en för kundföretagen (se bilaga 2). Dessa innehöll 
tre områden: bakgrund, rekryteringsprocess och efterarbete kring rekryteringen. 
Intervjuguiderna bestod av öppna frågor för att få respondenten att tala relativt fritt kring 
ämnet. Avsikten med detta menar Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) är att försöka få 
respondenten att känna sig trygg och öppen för nya synvinklar och teman som kommer upp 
under samtalets gång. Följdfrågor ställdes för att få samtalet att flyta och skapa en djupare 
diskussion runt ämnet.  

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats. Varje intervju 
inleddes med en presentation av oss samt syftet med studien. Respondenten fick även 
information om att intervjun skulle ta ungefär en timme samt vilka teman intervjuguiden 
bestod av. Vi informerade också om att uppgifter om företaget och intervjupersonerna 
kommer behandlas konfidentiellt. Resultatet av intervjuerna redovisas inte i den färdiga 
rapporten på ett sätt som kan avslöja intervjupersonens identitet. När intervjuerna återges i 
uppsatsen har vi valt att anpassa dem till skriftspråk istället för att skriva direkta citat. Detta för att 
vi anser att talspråk inte gör sig i skrift. Den text som är näst intill en direkt återgivelse av 
intervjuerna har kursiverats. Intervjuerna spelades in och direkt efter varje intervju fördes 
anteckningar på vad som utmärkte sig i intervjusituationen och vilken känsla vi fick. Vi 
lyssnade av varje intervju och skrevs ner ordagrant vad som sagt. Detta för att inte utelämna 
några nyanser och viktiga detaljer. Samtliga av de medverkande företagen visade intresse av 
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att ta del av resultatet. Vi deltog båda två vid intervjuerna men en av oss agerade 
huvudintervjuare medan den andra antecknade och fyllde i med frågor vid behov. Detta 
gjorde att vi båda var insatta i varje intervjusituation och kunde därför analysera dem på ett 
mer givande sätt.  

Intervjumaterialet analyserades genom att ad hoc använda olika angreppssätt. Kvale (1997) 
beskriver detta som att ingen standardmetod för analysen används genom hela 
intervjumaterialet utan det växlas fritt mellan olika tekniker. Vi läste först igenom de 
utskrivna intervjuerna för att få ett allmänt intryck. Därefter delades intervjuerna upp i olika 
delar och ställdes samman områdesvis. Detta för att kunna se mönster för vad intervjuerna 
hade gemensamt och vad som skiljde dem åt. Denna text skrevs sedan om för att på ett tydligt 
och utförligt sätt beskriva det resultat som intervjuerna visat.  

Vi anser att ärlighet i intervjun är grunden för ett lyckat resultat. Vi kan dock aldrig helt 
säkerhetsställa att det intervjupersonerna berättar är sanningsenligt. Men eftersom 
litteraturstudier kring ämnet har genomförts och att vi har en viss förförståelse för ämnet ökas 
tillförlitligheten. Två rekryterare på varje rekryteringsföretag har intervjuats vilket också ökar 
tillförlitligheten. Det finns ändå risk för att företagen håller inne med viss information för att 
inte misskreditera sitt företagsnamn, vi kan bli deras nästa kund. Vi är också medvetna om att 
resultaten av undersökningen har tolkats efter hur vi har förstått de intervjuer och teorier som 
använts. Uppsatsen är subjektiv eftersom vår förförståelse inverkar på resultatet. Detta innebär 
att uppsatsen är utförd genom en hermeneutisk process, där tolkning, förståelse, förförståelse 
och förklaring är de fyra huvudmomenten. Vi försöker nå en förståelse genom att tolka det 
material som kommit fram genom studien (Ödman, 2004).  

 

2.1 Urval 
Urvalet bestod av två rekryteringsföretag samt fyra kundföretag i Halland. De 
rekryteringsföretag som valts arbetar enbart med rekrytering, alltså inte bemanning i form av 
uthyrning av personal. Två rekryterare på respektive rekryteringsföretag och en person på 
respektive kundföretag intervjuades. Vi är medvetna om att vi inte har gjort några ansatser för 
att få en särskild bredd vad gäller respondenternas kön, ålder eller etniska bakgrund. De 
medverkande företagen i studien beslutade själva vilken person som skulle medverka på 
intervjuerna. Kravet som ställdes på intervjupersonerna på rekryteringsföretagen var att de 
skulle ha genomfört minst ett rekryteringsuppdrag. Gällande intervjupersonerna på företaget 
som har anlitat rekryteringsföretag var kravet att de skulle ha medverkat i anlitandet och 
kommunikationen med rekryteringsföretaget gällande rekryteringsprocessen. Kraven ställdes 
eftersom vi ville säkerhetsställa att det var personer med rätt erfarenhet som ingick i studien. 

Intervjupersonerna har frivilligt valt att medverka i studien och möjligheten att generalisera 
resultatet är därför begränsat. Sociologen Patton (2002) menar att det ändå finns en möjlighet 
vid icke slumpmässigt urval att till viss del tillämpa resultatet på situationer som uppvisar 
liknande men inte exakt samma förhållande. Detta kallas för extrapolering och är logiska, 
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analytiska och problemorienterade uttalanden och påståenden som har sin bakgrund av de 
kvalitativa resultaten om det aktuella fenomenet. Det vi menar är att generaliserbarheten av 
resultatet är begränsad men att resultatet går att tillämpa i liknande situationer. Exempelvis 
kan rekryteringsföretag och kundföretag använda sig av resultatet för att öka chansen för 
lyckade rekryteringar gällande kommunikationen mellan parterna. Vi har klargjort vilka 
belägg som finns för våra påståenden och har även försökt göra argumentationer samt 
analyser tydliga. Därefter anser vi att det är upp till framtida forskare att bedöma möjligheten 
att generalisera. 

Bortfallet består av de företag som tackade nej till att medverka i studien samt de företag som 
inte svarade på vårt mail. Anledningen till bortfallet rörande rekryteringsföretag tros ha varit 
tidsbrist eller ett bristande intresse om ämnet. Bortfall av företag som anlitat 
rekryteringsföretag är anledningen även att de tycker att de har anlitat rekryteringsföretag för 
få gånger för att kunna diskutera ämnet. 

 

2.1.1 Urvalsgrupp1: Rekryteringsföretag 

Vi började med att söka efter rekryteringsföretag i Halland på torget.se. Via mail kontaktades 
två rekryteringsföretag som också visade intresse för studien. Via telefon bokades tid med 
dessa för att diskutera ämnet vidare. Mötena var givande då en inblick gavs redan då i hur 
rekryteringsprocessen fungerade på rekryteringsföretagen.  

Presentation av rekryteringsföretagen: 

Rekryteringsföretag A: Ett rekryteringsföretag som arbetar med att matcha nyckelpersoner 
med kundernas behov. Rekryteringsföretaget finns på olika orter i Sverige.  

Rekryteringsföretag B: Bedriver konsultuppdrag inom rekrytering, personal- och 
organisationsutveckling. Företaget finns på två orter i Sverige men är verksamma i hela 
landet. 

 

2.1.2 Urvalsgrupp 2: Kundföretag 

Första tanken var att använda oss av rekryteringsföretagens kunder för att få tag i företag som 
anlitat rekryteringsföretag. Dock skulle detta vara ett vanskligt urval då risken fanns att 
rekryteringsföretagen skulle göra ett urval på de kunder som till exempel var mest nöjda. Vi 
började istället ringa runt till företag i Halland för att fråga om de anlitat rekryteringsföretag 
och om de i så fall hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Responsen blev dålig så därför 
beslöts istället att skicka mail på samma sätt som för att få tag på rekryteringsföretag. I ett 
mail beskrevs studien och detta skickades sedan ut till ett stort antal företag i Halland. Vi 
frågade om de använt sig av rekryteringsföretag och om de skulle kunna tänka sig att ställa 
upp på en intervju. Företagen informerades även om att intervjun skulle ta ungefär en timme 
och att intervjuerna skulle ske från och med vecka 45 och framåt när de passade dem. Detta 
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för att förhoppningsvis få större respons vilket vi också fick. Fyra stycken anmälde sitt 
intresse för att medverka i studien. Dessa företag kontaktades via telefon och det bokades in 
datum och tid för intervju. 

Presentation av kundföretagen som medverkat i studien: 

Kundföretag A: Medelstort företag i mediebranschen. 

Kundföretag B: Ett företag i reklambranschen. 

Kundföretag C: Medelstortföretag i energibranschen 

Kundföretag D: Mindre produktionsföretag 

De medverkande kundföretagen är verksamma inom olika branscher samt är olika stora vilket 
gör att rekryteringarna är olika frekventa. Det är intressant att de ändå har något gemensamt 
nämligen att de har valt att anlita rekryteringsföretag. 
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3 Teoretisk referensram 
Kommunikation är fokus i vår uppsats och därför blir det naturligt att vi under detta kapitel 
lyfter fram olika teorier kring kommunikation.  

 

3.1 Kommunikation  
I relationer mellan människor förekommer kommunikation. Enligt psykologen Karlsson 
(2004) innebär kommunikation alla de sätt som individer kommer i kontakt med varandra och 
överför budskap till varandra. Kommunikation förutsätter två aktiva parter som båda är 
sändare och mottagare. Båda parter har erfarenheter och förväntningar som påverkar 
kommunikationen och även omgivningen spelar stor roll.  

Kommunikation beskrivs ofta med hjälp av en förenklad modell där vi ser att kommunikation 
sker genom att en sändare skickar ett budskap till en mottagare. Mottagaren ger sedan 
återkoppling på budskapet (se figur 1). 

 

 

 

 

Figur 1. Förenklad modell av social kommunikation (Kaufmann & Kaufmann, 2005).   

 

3.1.1 Kommunikationsstörningar 

Det uppstår ofta störningar i kommunikationen mellan människor. Kaufmann och Kaufmann 
(2005) framhåller att störningarna oftast beror på brister i informationshanteringen hos 
sändare respektive mottagare. Kommunikationsstörningar leder i regel till mindre effektiv 
kommunikation. Vi finner detta intressant då risken för störningar i kommunikationen troligen 
ökar då det kommer in en tredje part i rekryteringsprocessen i form av ett rekryteringsföretag. 
En annan diskussion gällande kommunikationsstörningar förs av socialpsykologen Nilsson 
och pedagogen Waldemarson (2007). De menar att störningar i kommunikationen ofta 
kopplas ihop med konflikter men att det inte alltid går så långt. Störningarna bidrar till olust, 
irritation och misstänksamhet. Människor skiljer sällan på vad vi har uppfattat och vad vi tror 
att andra har menat. Vi förutsätter att andra människor uttrycker saker på samma sätt som vi 
själva skulle ha gjort. Hänsyn måste dock tas till situationen när vi lyssnar på vad andra säger. 
Ibland tar vi saker för givna och håller det för oss själva. Risken är att det inte är lika 
självklart för den andra parten. För att undvika denna typ av störningar som har med tolkning 

Sändare Kanal Mottagare 
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att göra anser Nilsson och Waldemarsson (2007) att vi borde eka mer i våra relationer. Med 
detta menar dem att fråga om vi har förstått den andra rätt. 

För att minska störningar i kommunikationen menar sociologen Luhmann i sin systemteori att 
de olika systemen måste kommunicera på ett språk som det andra systemet uppmärksammar 
och kan koda. Luhmann menar att samhället är ett socialt system som omges av en 
omgivning, till exempel naturen. Samhället uppmärksammar inte naturen förrän naturen 
kommunicerar på ett språk som samhället förstår. Exempelvis förstår individerna i samhället 
att något är fel i naturen om det luktar illa. Inom samhället finns olika subsystem som pratar 
olika språk och därmed uppmärksammar olika saker på olika nivåer. Även om företagen 
befinner sig inom samma subsystem kan man genom att betrakta företagen som separata 
subsystem inom ett givet subsystem se att det delvis reagerar olika på signaler från 
omgivningen. De sociala systemen talar samma språk och kan förstå varandra men de 
uppmärksammar olika saker. Exempelvis skulle troligen en lågkonjunktur drabba alla sociala 
system på något sätt och systemen skulle kunna kommunicera fenomenet med varandra. Men 
lågkonjunkturen uppmärksammas på olika sätt. Exempelvis uppmärksammar en bank 
lågkonjunkturen i ekonomiska termer medan en psykolog uppmärksammar lågkonjunkturen 
när det talas om att individerna i samhället är deprimerade. Det Luhmannn menar är att ett 
subsystem inte uppmärksammar kommunikationen från ett annat subsystem så länge det är 
språk som inte ingår i deras system. Detta eftersom subsystemen kommunicerar och 
uppmärksammar olika koder i kommunikationen som är omöjliga att förstå för den som är 
utanför systemet. Det egna subsystemet refererar endast till sig själv och skapar en stark gräns 
om vad som tillhör systemet och vad som tillhör omgivningen. Omgivningen gör det klart för 
det sociala systemet vad som tillhör systemet och vad som inte gör det. Kommunikation 
mellan de olika subsystemen är möjligt om det ena subsystemets signaler skapar resonans i 
det andra subsystemet (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997). Vi anser att Luhmanns teori 
är angelägen för vår studie då vi tillämpar teorin genom att betrakta ett företag som ett 
subsystem. 

 

3.1.2 Social varseblivning 

En annan teori som har med kommunikation att göra är Nilsson och Waldermarssons (2007) 
teori som innebär att vi med hjälp av våra sinnen och erfarenheter skapar ordning och mening 
i vår värld. Nilsson Waldemarson (2007) menar att vi sätter på oss våra mentala glasögon när 
vi tolkar vår omgivning. Genom dessa glasögon uppfattar människor världen vilket kallas 
social varseblivning. Det handlar om hur vi uppfattar andra människor, hur vi tillskriver dem 
egenskaper och avsikter och tolkar handlingar. Genom att använda kategoriseringar, 
förutfattade meningar och scheman kan vi snabbt skapa en bild av en okänd människa. När vi 
tolkar andra människor använder vi förvånansvärt få kunskaper och iakttagelser vilket gör att 
mycket information förvrängs. Det är alltså svårt att göra rättvisa bedömningar av andra 
människor. Dels kan den vi ska bedöma lura oss genom att framställa sig i en bättre dager. 
Dels påverkas människor av socialt tryck vilket kan leda till att det som sägs inte alltid speglar 
det som egentligen avses. Teorin är intressant i studien eftersom representanterna från de 
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olika företagen tillskrivs en mängd egenskaper och avsikter redan i det första mötet då 
parterna tolkar varandra utifrån deras sinnen och tidigare erfarenheter. 

 

3.1.3 Förtroende 

En annan intressant del som har betydelse för en fungerande kommunikation är att parterna 
har förtroende för varandra. Kundföretaget måste känna sig trygg i samarbetet med 
rekryteringsföretaget. Sociologen Anthony Giddens uttrycker i sin expertsystemteori att 
företaget investerar ett förtroende i ett förväntat resultat av den andra parten. Expertsystemet 
innebär ett system av en viss expertis som organiserar områden av den sociala omgivningen. 
Relationen mellan parterna fortgår så länge parterna upplever tillräcklig tillfredsställelse. 
Möjligheten för mänskliga misstag finns så länge människor är involverade i systemet. Hur 
väl planerad processen än är och hur kompetenta respektive part än är, kan de omöjligt helt 
utplåna risken för misslyckande. Giddens menar att det finns oavsiktliga konsekvenser vilka 
uppstår då ett system interagerar med ett annat system. Den sociala omgivningen kan aldrig 
förutsägas eller kontrolleras (Lidskog., Sandstedt & Sundqvist, 1997).  

När en person söker ett arbete uppstår det en relation mellan kandidaten och arbetsgivaren. I 
de fall när en anställning ska ske upprättas ett anställningskontrakt men utöver detta görs 
också outtalade överenskommelser. Detta kallas för det psykologiska kontraktet. Vi finner det 
intressant eftersom vi föreställer oss att det psykologiska kontraktet blir annorlunda när 
företag anlitar rekryteringsföretag. Kahlke och Schmidt (2002) definierar det psykologiska 
kontraktet som båda parters uppfattning av anställningsförhållande, organisation och 
individen samt de därmed underförstådda skyldigheterna.  Kontraktet är en social process 
varigenom parterna kommer fram till sina respektive uppfattningar. Det psykologiska 
kontraktet upprättas redan vid mötet på anställningsintervjun men eftersom dessa förhållanden 
inte är konstanta måste kontraktet omförhandlas under anställningstiden.  
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4 Resultat 
I resultatavsnittet redovisas resultatet av vår kvalitativa studie. Som beskrivits i metoden 
består studien av intervjuer med två rekryteringsföretag (A och B) samt fyra kundföretag 
(A,B,C och D) Här redogörs för hur vi har uppfattat att intervjupersonerna tolkar sin 
verklighet.  

Att anställa rätt person är vad vi förstår oerhört viktigt för företag. Rekryteringsföretag A 
menade att anställa rätt personal är det absolut viktigaste för kundföretagets överlevnad. De är 
även medvetna om att det är dyrt för kundföretaget att rekrytera fel person. Även 
kundföretagen framhöll vikten av att anställa rätt personal. 

Insikten kring att anställa rätt personal har ökat mer och mer (Rekryteringsföretag A). 

Det är ju A och O. Utan rätt medarbetare fungerar det inte, det är jätte viktigt (Kundföretag 
D). 

Det handlar om att den person som anställs, så snabbt som möjligt kommer in i arbetet, så att 
företaget inte tappar i effektivitet. Rekryteringsföretag B menade att kandidaten som anställs 
på kundföretaget skall kunna använda sin kompetens i det aktuella företagets miljö på ett 
sådant sätt att det skapas ett mervärde.  Både kundföretagen och rekryteringsföretagen pekar 
också på vikten av att hitta en person som faller in i det sociala mönster som råder i 
organisationen. Kundföretag B uttryckte att även om kandidaten i högsta grad är kompetent 
kan detta inte tillvaratas i organisationen om inte kandidaten passar in i arbetsgruppen. Ett 
annat kundföretag uttryckte sig: 

Där är det oerhört viktigt att få en person som passar in och kan göra ett bra arbete, inte 
bara kan arbetet utan har social kompetens och sådana bitar (Kundföretag C). 

Intervjuerna med kundföretagen har visat att rekryteringsföretag främst anlitas av två orsaker. 
Först och främst för att spara resurser eftersom en rekryteringsprocess tar oerhört mycket tid 
och kräver stor arbetsinsats. Kundföretag D poängterade att när det kommer extra 
arbetsuppgifter som en rekrytering innebär får andra uppgifter skjutas upp. Det gäller att 
prioritera sin arbetstid. Rekryteringsföretag B menar dock att det inte är tillräckligt intressant 
för dem att kundföretaget bara vill spara tid, de vill även kunna förädla om de skall ta sig an 
uppdraget. 

Kompetensen som rekryteringsföretag förväntas bidra med är den andra orsaken till att 
kundföretag väljer att anlita rekryteringsföretag. Kundföretag A nämner att de har insett 
rekryteringsprocessens betydelse och själva har rädslan för att göra fel eller ha för bråttom i 
processen. De menade att rekryteringsföretaget är bra på att få dem att inse att tålamod är 
nödvändigt för en lyckad rekryteringsprocess. 

Hur första kontakten mellan kundföretaget och rekryteringsföretaget sker varierar. 
Kundföretag kan själva kontakta ett rekryteringsföretag för att de har ett rekryteringsbehov 
alternativt kontaktar rekryteringsföretag kundföretag för att sälja in sina tjänster. Om inte 
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kundföretaget har ett behov vid det aktuella tillfället är möjligheten större att de kontaktar 
rekryteringsföretaget när ett behov uppstår. Rekryteringsföretag A påpekade att eftersom 
konkurrensen har ökat är det viktigt att ha kontakt med potentiella kundföretag innan behov 
uppstår. Det är betydelsefullt att inte vara en i mängden. Ett rekryteringsföretag samt ett 
kundföretag uttrycker sig: 

Det viktigaste sättet för oss är att själva vara ute på marknaden och visa vilka vi är och 
berätta vad vi kan och på så vis successivt bygga upp ett förtroende. Det handlar mycket om 
förtroende och relationer för att kunna genomföra processen (Rekryteringsföretag A).  

Jag tror att den främsta anledningen var att de kom hit ganska rätt i tiden (Kundföretag D). 

Det sker en kontinuerlig kommunikation mellan rekryteringsföretaget och kundföretaget 
under rekryteringsprocessens gång. Samtliga intervjupersoner angav att det förekom en tät 
kontakt mellan parterna. Kontakten är som tätast i början när kravprofilen utformas och i 
slutet av processen då intervjuerna med kandidaterna utförs. 

Det beror lite på, tio kontakter är nog ett minimum det kan säkert bli 15 st. Om vi pratar om 
lite större kontakter, att man träffas, kanske det handlar om ett tiotal (Kundföretag C). 

Det var nästan dagligen faktiskt (Kundföretag D). 

I första skedet sker kontakten via ett personligt möte där parterna fysiskt sitter och pratar med 
varandra. Denna fysiska kommunikation är nödvändig för att en relation ska kunna byggas.  
Senare under processens gång verkar telefon vara det vanligaste kommunikationsmedlet, 
kombinerat med mail när handlingar behöver sändas. I slutet av processen då intervjuer med 
kandidater sker är det återigen personliga möten som gäller. Kundföretag B poängterar vikten 
av personliga möten då det är bästa sättet att minska missförstånden.  

När kundföretaget visat intresse för att anlita rekryteringsföretaget översänds en offert för 
uppdraget. Om kundföretaget godkänner offerten skrivs ett avtal mellan parterna. Detta avtal 
innehåller bland annat hur processen ska gå till, hur betalning ska ske och oftast någon form 
av tidsplan. Kundföretag D upplevde att rekryteraren hade med sig ett förskrivet dokument. 

De hade med sig ett förskrivet dokument som man i stort sätt bara fyllde i, företagets namn 
och kryssa i betalningsmetod (Kundföretag D). 

Därefter utformas en så kallad kravprofil som beskriver tjänsten som skall tillsättas. En lyckad 
rekrytering grundar sig i en väl och rätt utarbetad kravprofil. Detta görs genom att 
rekryteringsföretaget åker ut till kundföretaget och gör intervjuer för att få en uppfattning om 
organisationen. På rekryteringsföretaget är det den person som har huvudansvaret för 
rekryteringsuppdraget som utför intervjuerna på kundföretaget, antingen ensam eller 
tillsammans med en kollega.  Rekryteringsföretag B förklarade att de oftast är två 
rekryteringskonsulter som arbetar med samma uppdrag även om det är en person som har 
huvudansvaret. På så vis är det lättare för kundföretaget att komma i kontakt med 
rekryteringsföretaget och få svar på övergripande frågor. Det är också en fördel att vara två 



12  

som arbetar med ett uppdrag om en rekryterare blir sjuk och framförallt är det värdefullt att ha 
en annan insatt person att bolla med. 

Intervju görs med den person på kundföretaget som har huvudansvaret för 
rekryteringsprocessen och är den främsta kontaktpersonen gentemot rekryteringsföretaget. På 
ett mindre företag är det ofta VD som har huvudansvaret eftersom en rekrytering är en 
kostnad som brukar ligga högt upp i organisationen. På ett större företag kan även 
personalchefen vara kontaktperson eller ytterligare en samarbetspartner. Intervjuer görs också 
med personer som ska arbeta tillsammans med den kandidat som ska anställas. Dessa kan vara 
närmaste chefen, arbetskamrater, underställda eller någon utanför organisationen exempelvis 
en kund eller leverantör. Det uppgavs vara två syften till att intervjua flera personer på 
kundföretaget, dels för att få flera personers perspektiv på tjänsten som skall tillsättas men 
också att de anställda på kundföretaget skall känna sig delaktiga i rekryteringsprocessen. 
Rekryteringsföretag B menade att det är viktigt att få en bred relationsbas på kundföretaget 
och poängterade vikten av att träffa ett flertal personer. Kundföretag B upplevde att 
rekryteringsföretaget genomförde en intervju i form av specifika frågor.  

De intervjuade ju. Vem ska han vara? Hur skall han vara? Vad ska han göra? (Kundföretag 
B). 

Kundföretag A däremot upplevde att intervjun sker i ett tillbakalutat samtal där parterna sitter 
tillsammans och diskuterar vilka behov som finns. Rekryteringsföretag B förklarade att det 
handlar om att ställa många frågor för att få rätt bild av företaget och vilken typ av person 
som ska anställas.  

Resultatet av intervjuerna på kundföretaget sammanfattas i ett dokument som innehåller en 
beskrivning av kundföretagets situation, behov, styrkor och svagheter vilket utgör en ram för 
den verksamhet som kandidaten skall rekryteras till. Kravprofilen innehåller också en mer 
detaljerad beskrivning av tjänsten som skall tillsättas, bland annat arbetsuppgifternas art. I 
dokumentet beskrivs även vilka resultat kandidaten förväntas uppnå i organisationen. Utifrån 
de förväntade resultaten för tjänsten görs en redogörelse för vilken utbildning, erfarenhet och 
egenskaper kandidaten bör besitta. Här presenteras också de förmåner som finns för att 
attrahera kandidater.  

Utifrån kravprofilen skapar rekryteringsföretaget en annons som sedan godkänns av 
kundföretaget. Efter att tjänsten är utannonserad är det till största del rekryteringsföretaget 
som är aktiv i processen, det är här kundföretaget spar tid. Flera kundföretag sa dock att de är 
nyfikna så de ringer ofta och hör hur processen går. Rekryteringsföretag A har en 
rekryteringsfunktion som utför det första urvalet bland de sökande kandidaterna till tjänsten. 
Funktionen utgår från de uppställda kraven som kandidaten måste uppfylla för att vara aktuell 
för tjänsten. När den processen är klar får rekryteringsföretaget ett antal kandidater som är 
aktuella för tjänsten. De kandidater som inte uppfyller de önskade utbildningskrav gallras bort 
direkt. Det personliga brevet uppmärksammas då inte.  
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På rekryteringsföretag B är det samma person som genomför hela rekryteringsprocessen allt 
från första kontakten med kundföretaget tills det sista urvalet är gjort. När det första urvalet 
utförts kopplas ofta kundföretaget in igen. Kundföretag A menar att det intressanta börjar när 
rekryteraren har valt ut ett antal aktuella kandidater som de sedan tillsammans diskuterar 
kring.  

Vi brukar bläddra igenom hela högen med ansökningar så det inte är något guldkorn som vi 
känner till som rekryteringsföretaget har missat Det är så jag tycker att själva 
rekryteringsarbetet börjar. När vi har 10-15 namn utspridda på bordet, vi ratar och 
diskuterar och väljer ut ett antal som då ska gå vidare till intervju (Kundföretag A).  

Nästa steg i rekryteringsprocessen är att genomföra intervjuer med de kandidater som är 
aktuella för tjänsten. Det har visat sig vara olika förfarande gällande intervjuerna av 
kandidaterna, ofta helt beroende på vilka önskemål kundföretaget har då rekryteringsföretagen 
är mycket anpassningsbara. Givetvis måste önskemålen finnas inom rekryteringsföretagets 
ramar för en rekrytering av god kvalité. De menar att marknaden är så pass liten att en dålig 
rekrytering straffar sig i längden genom ett sämre rykte. I vissa fall testar och intervjuar 
rekryteringsföretaget själva kandidaterna innan de presenteras för kundföretaget. 
Rekryteringsföretaget för då anteckningar vid intervjuer med kandidaterna som sedan 
presenteras muntligt för kundföretaget. Alternativet är att kundföretaget medverkar redan vid 
första intervjun med kandidaterna. Vid det slutliga intervjutillfället medverkar alltid 
kundföretaget. Detta kan ske tillsammans med rekryteringsföretaget eller på kundföretagets 
eget bevåg. Det är oftast personen som har huvudansvaret för rekryteringen på kundföretaget 
som medverkar vid intervjuerna men det kan också vara flera personer med, exempelvis en 
medarbetare som ska arbeta nära den tjänst som ska tillsättas. 

Utöver intervjuerna utför rekryteringsföretaget tester och analyser för att bedöma 
kandidaternas lämplighet för den tjänst som ska tillsättas. Dessa tester dokumenteras men 
lämnas inte ut skriftligt till kundföretaget utan information kring resultaten ges muntligt. 
Rekryteringsföretag B menar att det finns en risk med att lämna ut dessa dokument genom att 
de personer som läser dem inte har den kunskap som krävs för att tolka dokumenten på rätt 
sätt.  

Under rekryteringsprocessen träffar kundföretagen allt från en kandidat till 15 kandidater, 
men det vanligaste upplevs vara att kundföretagen träffar cirka fyra kandidater. Antalet beror 
bland annat på tjänsten, hur många kandidater som sökt tjänsten och kvalitén på dessa. 
Rekryteringsföretagets arbetsprocess spelar också in. Genomför rekryteringsföretaget de 
första intervjuerna träffar kundföretaget givetvis färre kandidater. Ett exempel: 

Vid de tre senaste rekryteringarna var det i snitt tio ansökningshandlingar som kom upp på 
bordet plus en jättestor hög med sådana som rekryteringsföretaget hade ratat. Vi plockade ut 
cirka fem stycken vid alla tre tillfällena och då träffade rekryteraren själv den stora gruppen 
första gången för en kortare intervju. Efter det kopplades vi in igen och rekryteraren 
redogjorde för sina intryck och hur de hade uppträtt. Hur han hade upplevt dem helt enkelt. 
Utifrån hans ord valde vi ut fyra stycken som vi intervjuade (Kundföretag A). 
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Det grundläggande vid det sista urvalet är enligt rekryteringsföretag A att presentera en 
kandidat som upplevs på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. Det kan finnas flera lämpliga 
kandidater och då presenteras dessa för kundföretaget i rangordning där nummer ett 
rekommenderas. Rekryteringsföretaget skiljer på att rekommendera och presentera en 
kandidat.  Rekommendation innebär att det är denna kandidat som rekryteringsföretaget anser 
är mest lämpad för tjänsten medan presentation kan vara alla de kandidater som uppfyller 
kravprofilen. Rekryteringsföretag B intervjuar alla kandidater som stämmer överens med den 
upprättade kravprofilen. De berättade att de ofta får arbeta med att få kundföretaget att lägga 
undan sina förutfattade meningar om kandidaterna. För att den bästa kandidaten skall bli 
anställd bör inte fördomar komma mellan. Men om kundföretaget absolut inte vill ha en viss 
sorts person måste rekryteringsföretaget rätta sig efter detta och presentera en annan kandidat. 
Rekryteringsföretag B menade att de då inte kan garantera att kundföretaget anställer den 
kandidat som besitter de bästa förutsättningarna för tjänsten.  

Vi ger inte kunden fem namn och säger varsågoda och välj själva. Vi vill vara mycket mer 
tydliga i vilken rekommendation vi lämnar och varför (Rekryteringsföretag A). 

Det är viktigt att rekryteringsföretaget får en förståelse för den företagskultur som råder på 
kundföretaget för att kunna göra en korrekt rekommendation. Detta för att förstå de behov 
som kundföretaget har. Rekryteringsföretagen uppgav att detta sker med hjälp av intervjuerna 
på kundföretaget. Rekryteringsföretag A förklarade att de ställer frågor kring historiken i 
företaget exempelvis vilken tradition de har inom ledarskap, hur förändringsprocesser går till 
och även vad som har varit mer eller mindre framgångsrikt tidigare i organisationen. Något 
annat som poängteras är vikten av att rekryteringsföretaget tar sig tid att besöka 
kundföretagen för att själva tolka den atmosfär som råder. Ju fler gånger rekryteringsföretaget 
utför uppdrag hos ett kundföretag desto mer lär rekryteraren känna organisationen och dess 
företagskultur. För att rekryteringsföretaget skall få rätt förutsättningar för en lyckad 
rekrytering krävs det att kundföretaget vågar släppa in rekryteringsföretaget i organisationen. 
Rekryteringsprocessen försvåras när kundföretaget undanhåller viktig information och risken 
ökar för att fel kandidat anställs. I kommunikationen mellan rekryteringsföretag och 
kundföretag lyfts vikten fram av att båda parterna är öppna och ärliga. Rekryteringsföretag A 
påpekade att när de arbetat med samma kundföretag upprepade gånger ökar tryggheten i 
relationen vilket leder till att parterna har lättare för att känna tillit för varandra.  

Det känns ibland som att gå till doktorn och inte lyssna på doktorn utan göra som man alltid 
har gjort. Tar sina Panodil mot sin huvudvärk istället för att lyssna och få goda råd från en 
utbildad. Det är det jag betalar för. Jag måste klä av mig och våga lyssna på någon annan 
(Kundföretag A).  

Kundföretaget måste på bästa sätt förmedla till rekryteringsföretaget vilken typ av person de 
söker. Vi har uppfattat att detta görs vid mötet då kravspecifikationen utarbetas. Det är viktigt 
att kundföretaget noga har tänkt igenom vilka behov organisationen har och hur dessa behov 
kan tillgodoses. Det gäller att börja med att se organisationen som en helhet och därefter 
analysera den del som tjänsten tillhör i organisationen. Utifrån detta försöka förmedla till 
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rekryteringsföretaget vilka behov företaget har. Det är av vikt att vara lika noggrann vid varje 
rekrytering. Kundföretag D har erfarenhet av att vid första tillfället då de anlitade ett 
rekryteringsföretag gick allt smärtfritt, medan den andra rekryteringsprocessen var mer 
komplicerad. Kundföretaget menade att det kan ha berott på att de själva inte var lika 
noggranna och tydliga vid det andra rekryteringstillfället eftersom processen fungerade 
smidigt första gången. Både rekryteringsföretagen och kundföretagen anser att det handlar om 
att försöka vara så detaljerad som möjligt. Det är viktigt att säkerhetsställa att parterna har 
förstått varandra och menar samma sak. Rekryteringsföretagen påpekar att detta görs genom 
att ställa kontrollfrågor och använda sig av exempel. Rekryteraren måste besitta en bred 
erfarenhet och ha förmågan att se både helheten och detaljerna för att kunna analysera 
kundföretagets behov. Om kundföretaget har satt upp omöjliga krav är det viktigt att 
rekryteringsföretaget framför det till kundföretaget. Kundföretag B betonar också vikten av att 
ta sig tid i dialogen. Det gäller att göra ett gediget förarbete och sedan måste kundföretaget 
våga lita på rekryteringsföretaget. Rekryteringsföretag A påpekade att rekryteringsprocessen 
är levande. Ju fler möten parterna har desto mer klarnar bilden av kundföretagets behov.  

Jag är alltid livrädd för att det ska bli stereotypt. Det får inte vara så att man öppnar en lucka 
på ett lager och säger att detta är en som ska till ert företag. Det kan låta lite högtidligt, men 
jag tycker att varje tjänst är unik (Kundföretag A).  

Det är svårt för kundföretagen att säkerställa att rekryteringsföretaget har fått rätt uppfattning 
om vilken typ av person de efterfrågar. Kundföretag B menar att det är först när de får 
möjlighet att själva träffa kandidaterna och ställa sina egna frågor som det kan säkerhetsställa 
att rekryteringsföretaget förstått deras behov.  

Rekryteringsföretag A berättade att när de har träffat kundföretaget och gjort sig en bild av 
dennes behov genom intervjuerna görs en skriftlig sammanfattning. Denna förmedlas till 
kundföretaget vid ett personligt möte så att rekryteringsföretaget kan förklara innebörden av 
den skriftliga sammanfattningen. På så vis kan kundföretaget kontrollera om den bild 
rekryteringsföretaget har fått stämmer. Rekryteringsföretag B framhöll att det är viktigt att 
ställa kontrollfrågor till kundföretaget. Om kundföretaget exempelvis säger att kandidaten 
skall vara stresstålig måste rekryteringsföretaget ifrågasätta ordets betydelse för tjänsten som 
skall tillsättas. Detta för att rekryteringsföretaget vill att kundföretagen stannar upp och 
funderar kring egenskapernas betydelse relaterat till tjänsten.  

Det är vår poäng att de ska stanna upp och tänka lite, lite längre (Rekryteringsföretag B). 

När en kandidat rekryteras via ett rekryteringsföretag är risken att förväntningarna och kraven 
på kandidaten blir högre än när kundföretag rekryterar själva. Kundföretag har förväntningar 
på rekryteringsföretaget att de skall lösa behovet på bästa sätt. Förväntningarna baseras på att 
kundföretaget anser sig ha köpt specialistkompetens som skall leda till att kandidaten som 
rekommenderas presterar omedelbart. Rekryteringsföretag A lyfte fram att det är deras 
uppgift att hålla förväntningarna på rätt nivå tidigt i processen. 
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Det är viktigt att både rekryteringsföretaget och kundföretaget tar sig tid för att bygga upp ett 
förtroende och visa intresse och engagemang. Kundföretaget måste känna ett förtroende för 
att rekryteringsföretaget besitter kompetens och förmåga för arbetet de utför. Det handlar om 
att skapa en relation. Rekryteringsföretag B menar att det är viktigt att försöka komma ifrån 
deras roll som säljare och kundföretagets roll som köpare. Rekryteringsföretaget anser att 
parterna måste bli samarbetspartners i rekryteringsprocessen. Det är då lättare att öppna sig 
och vidareutveckla relationen. Kroppsspråket är en annan viktig del för att bygga förtroende. 
Som rekryterare är det viktigt att kunna bjuda på sig genom att exempelvis prata om sig själv 
för att på så vis få kunden att prata. Men det är också viktigt att sedan kunna koppla om till 
den professionella sidan så kunden får förtroende för rekryteringsföretagets kompetens.  

Att man kan byta ansikte för att visa att bakom ett säljande leende eller ett säljande sätt att 
föra sig finns det mer och det är det som är vår tyngdpunkt (Rekryteringsföretag B). 

Två av kundföretagen ansåg att det inte fanns några svårigheter i kommunikationen med 
rekryteringsföretaget. Däremot har Kundföretag A upplevt svårigheter när det gäller att 
rekryteringsföretaget skall förstå vad de menar. För att underlätta detta lyfte kundföretaget 
fram vikten av kontinuitet när det gäller vilket rekryteringsföretag de anlitar. De menar att om 
samma rekryteringsföretag anlitas kontinuerligt ökar chanserna att parterna förstår varandra 
på ett tillfredställande sätt. Kundföretaget menade också att det är viktigt att komma ihåg att 
de är två parter i rekryteringsprocessen.  

Det går inte att bara skylla på rekryteringsföretaget om det blir missförstånd i 
kommunikationen. Det kan också ha med oss att göra, att vi har varit otydliga eller har 
förblindats av exempelvis en proffsig ansökningshandling (Kundföretag A). 

Om det uppstår en situation där kundföretaget och rekryteringsföretaget har olika åsikter 
hanteras det på olika sätt. Kundföretag C menade att de köper erfarenhet och kunskap vilket 
gör att rekryterarens ord väger tungt. Eftersom kundföretaget betalar pengar för tjänsten 
kräver de att rekryteraren kan leverera och då ska hon eller han också kunna få sitt ord hört. 
Kundföretag B menade däremot att det är deras ord som väger tyngst. Rekryteraren framför 
sin åsikt en eller två gånger, sedan är det kundens åsikt som gäller. Rekryteringsföretag B 
framhåller att det alltid är kunden som bestämmer men om önskemålen inte är inom 
rekryteringsföretagets ramar godtas inte uppdraget. Om åsikterna skiljer sig åt när det gäller 
vilka egenskaper kandidaten bör ha är det viktigt att utgå från tjänsten och de arbetsuppgifter 
som ska utföras. Ibland kan önskemål om personlighetstyper krocka och då måste 
kundföretaget prioritera. Vad är nödvändigt för att klara av tjänsten och vad är önskvärt för 
kundföretaget? Vad är viktigt att kunna från början och vilket är lättast att lära sig? För 
rekryteringsföretaget handlar det om att ifrågasätta kundföretaget för att tillslut komma 
överens om vilken typ av person de ska efterfråga. Ett exempel: 

När man hållit i intervjuer händer det att kundföretaget säger att nej hon var för pratig, nej 
hon var för tyst, hon var för det och hon var för det. Där får man någonstans säga att ni vill 
ha en person som inte tar för mycket plats, ni vill ha en person som är formbar i 
organisationen. Då är man vanligtvis inte speciellt rutinerad. Kommer man som 
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nyutexaminerad är man ganska formbar i den organisation som man kommer till. Det är svårt 
att hitta någon som har arbetat 25 år på ett och samma företag som plötsligt kan formas till 
något helt nytt (Rekryteringsföretag B). 

En annan svårighet i kommunikationen, som kundföretag C framhöll, var att komma i kontakt 
med varandra. Ett bra rekryteringsföretag har mycket att göra och det har ofta även 
kontaktpersonen på kundföretaget. Möten och resor kan försvåra möjligheterna att få tag på 
varandra och hitta tider för möten som passar båda parter. Kundföretag B upplevde dock inte 
några svårigheter angående tillgänglighet, rekryteringsföretaget svarade snabbt både på mail 
och i telefon. 

Parterna har kontakt även då det inte pågår något rekryteringsuppdrag. Detta sker i första hand 
på rekryteringsföretagets initiativ i form av ett kundvårdande samtal. Rekryteringsföretaget 
följer upp både med kundföretaget och med kandidaten som anställts. Det handlar också om 
att rekryteraren informerar sig om framtida rekryteringsbehov. Hur ofta detta sker skiljer sig 
mellan rekryteringsföretagen. Vissa gör inte någon uppföljning alls medan andra gör det mer 
frekvent. Kundföretag A påpekade att det också sker informella kontakter, i form av 
slumpmässiga träffar eller i olika anordnade nätverk. Även rekryteringsföretag B poängterade 
att marknaden är liten vilket leder till att möten med kundföretagen sker även om de inte 
formellt kontaktas.  

Det är inte så att vi ringer alla våra exkunder eller vilande kunder exempelvis var tredje 
månad. Det har de inte tid med och vi är inte speciellt intressanta för dom även om det går 
jättedåligt och de har andra saker som dom behöver fokusera på. De vet att vi finns och 
ibland kan man höra av lite ytligt men med respekt för deras tid också. Har man gjort ett par 
uppdrag så har man ändå byggt en relation (Rekryteringsföretag B). 

Hur lång tid en rekryteringsprocess tar kan variera allt från en vecka upp till ett halvår. Det 
beror på om rekryteringsföretaget använder sig av en bank med personer eller om de söker 
kandidater till tjänsten via annons. Tidsaspekten beror också på hur lång uppsägningstid 
kandidaten som rekryteras till tjänsten har. När rekryteringsprocessen ses som slutförd 
varierar också. Antingen ses den som avslutad när rekryteringsföretaget lämnar över 
slutkandidaten eller efter uppföljningsperiodens slut. 

Resultatet pekar på att det främst finns fördelar med att anlita rekryteringsföretag. 
Kundföretag B menade att träffsäkerheten gällande att rätt kandidat anställs blir betydligt 
bättre när rekryteringsföretag anlitas. Det blir inte kundföretagets almanacka eller brist på 
tålamod som får råda. Det kom också fram att ett rekryteringsföretag förmodas se företeelser 
som kundföretaget själva kan förbise. Kundföretaget får också en utomståendes syn på 
problematik och möjligheter. Rekryteringsföretaget är proffs på att rekrytera och bör kunna 
undvika fällor bättre än kundföretaget som rekryterar sällan. Rekryteringsföretaget kan få 
kundföretaget att komma ifrån sitt traditionella sätt att tänka och möjligen utmana. Den 
viktigaste fördelen som kundföretagen lyfte fram var att de sparar tid eftersom 
rekryteringsföretaget genomför rekryteringsprocessen som annars tar mycket tid och resurser 
för kundföretaget. Kundföretaget köper tiden, arbetet och professionalismen.  
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Trots att fördelarna överväger upplevs det finnas nackdelar med att anlita rekryteringsföretag. 
En nackdel som kom fram i studien var att kundföretaget själv inte har full kontroll över 
rekryteringsprocessen, de kan inte påverka allt utan är i händerna på rekryteringsföretaget. 
Kundföretag B menade att tanken har slagit dem att de möjligen fått fram en lika bra kandidat 
om de genomfört processen själva. Det är emellertid inget som kan förutses och oavsett har 
tid och arbetsresurser sparats. En annan nackdel som lyftes fram var givetvis kostnaden vid 
anlitandet av ett rekryteringsföretag, men det påpekades också att den kan vara liten i 
förhållande till att anställa fel kandidat. Det är dock inte alltid så att rekryteringsföretag gör 
rätt bedömningar och att ett kundföretag som själva utför rekryteringen gör fel bedömningar. 
Men Rekryteringsföretag B menade att med de verktyg och den process som de använder ökar 
möjligheterna att anställa rätt kandidat för den aktuella tjänsten. För att rekryteringen ska bli 
lyckad poängterades att rekryteringsföretaget måste vara seriöst och även att kundföretaget 
behåller sitt engagemang genom hela rekryteringsprocessen. 

Det är ett ömsesidigt engagemang, det är ett äktenskap, det måste fungera från båda håll 
(Rekryteringsföretag B). 
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5 Analys 
I teorikapitlet framträdde tre intressanta delar av kommunikation; 
kommunikationsstörningar, social varseblivning samt förtroende. I detta avsnitt diskuteras 
resultatet i relation till de teorier som vi valt att belysa studien med. Därefter mynnar 
avsnittet ut i en slutdiskussion utifrån vår problemformulering. Slutligen presenteras förslag 
på fortsatt forskning inom ämnet. 

Grunden för att rätt kandidat skall bli anställd är att kommunikationen mellan 
rekryteringsföretaget och kundföretaget fungerar på ett tillfredställande sätt. Resultatet visar 
att rekryteringsföretaget och kundföretaget kommunicerar på olika sätt för att rätt kandidat 
skall bli anställd. Innan avtalet har skrivits samt när kravspecifikationen upprättas om vilken 
person som efterfrågas sker kommunikationen framförallt i form av personliga möten. 
Karlsson (2004) menar att i all kommunikation finns det en sändare och en mottagare. För att 
kommunikation skall kunna ske förutsätts att båda parter är aktiva både som sändare och 
mottagare. Både kundföretaget och rekryteringsföretaget måste vara aktiva i 
rekryteringsprocessen. Det är ohållbart att rekryteringsföretaget skall förstå kundföretagets 
behov utan dess medverkan. Med andra ord använder rekryteringsföretag och kundföretag sig 
av ett flertal olika kanaler för att kommunicera.  

Som resultatet visar var en av de främsta anledningarna till att kundföretag anlitar 
rekryteringsföretag att spara tid. Ett exempel där kundföretag kan spara tid är att 
rekryteringsföretag har utarbetade avtal som är standardiserade. Detta var något som 
kundföretag D upplevde. Rekryteringsföretaget hade med sig ett förskrivet dokument där 
kundföretaget endast fyllde i företagets namn och betalningsmetod. Detta kan även upplevas 
som relation där rekryteringsföretaget har auktoriteten att bestämma vilka förutsättningar och 
regler som gäller i avtalet. Det är då inte någon diskussion om hur avtalet ska se ut utan är helt 
styrt från rekryteringsföretagets sida. Men det har också framkommit att rekryteringsföretag 
är mycket anpassningsbara utefter kundföretagets önskemål. Utifrån det perspektivet är det 
istället kundföretaget som har makten över hur avtalet kommer att se ut. Här handlar det nog 
mer om intresse från kundföretaget att vilja påverka innehållet i avtalet än att behöva göra det. 
Det är bekvämt för kundföretaget att rekryteringsföretaget har ett förskrivet avtal. Vi kan 
därför inte se relationen som enkelriktad utan det handlar framförallt om ett ömsesidigt 
tagande och givande. Kundföretaget behöver rekryteringsföretaget men rekryteringsföretaget 
är också beroende av kundföretaget, för sin egen överlevnad. 

Ytterligare en anledning till att kundföretag anlitar rekryteringsföretag är att köpa 
expertkompetens. Det räcker dock inte att köpa kompetensen, kundföretaget måste som 
tidigare nämnts medverka vid förberedelsearbetet och under processens gång. Det är svårt för 
rekryteringsföretaget att veta vad som är viktigast för kundföretaget utan dess medverkan. Om 
vi med hjälp av Luhmanns teori betraktar ett företag som ett system som talar i koder och som 
inte uppmärksammas av system i omgivningen så länge de inte kommunicerar i signaler som 
skapar resonans i det andra systemet (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997). Eftersom 
rekryteringsföretaget och kundföretaget är två olika system som talar två olika språk måste det 
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ske en översättning för att parterna ska kunna samarbeta och uppmärksamma varandra.  Det är 
av yttersta vikt att arbetsgivaren stämmer av ordentligt med rekryteringsföretaget så att de har 
samma syn på tjänstens innebörd och hur organisationen fungerar. Det är viktigt att 
kundföretaget är på det klara med vad de vill ha hjälp med innan de vänder sig till ett 
rekryteringsföretag. Rekryteringsföretaget måste skilja på kommunikationen mellan 
kundföretaget och de sökande som tillhör ett annat subsystem. Ett ord kan ha många olika 
betydelser. Exempelvis har de personliga egenskaperna hos en individ olika betydelser för de 
olika subsystemen. Vi anser det viktigt att parternas respektive upplevelse kring de olika 
begreppen säkerhetsställs genom att de båda parterna bekräftar varandras upplevelse av de 
olika begreppen.  

Resultatet visar att rekryteringsföretagen säkerhetsställer att parterna har förstått egenskaper 
på samma sätt genom kontrollfrågor och skriftliga dokument. Genom skriftliga 
sammanfattningar kan parterna kontrollera att deras uppfattningar stämmer överens. Det 
gäller för parterna att förflytta sig från en abstrakt nivå till en mer konkret nivå för att förstå 
vad egenskaperna betyder i tjänsten som tillsättas. Exempelvis om ett kundföretag säger att de 
efterfrågar en flexibel kandidat måste rekryteringsföretaget ta reda på vad flexibel menas för 
den tjänst som ska tillsättas. Är det att kunna göra många olika sorters arbete? Är det att 
kunna gå in och arbeta extra vid behov? Är det att kunna arbeta med många olika människor? 
Den abstrakta egenskapen måste alltså konkretiseras. Vi har fått uppfattningen att det är 
mycket viktigt att parterna tidigt i processen är överens om vad egenskaperna betyder i sitt 
sammanhang.  

Egenskaperna som kundföretaget framför är det enda som rekryteringsföretaget kan gallra 
efter. Vid en rekrytering där kundföretaget själva genomför rekryteringsprocessen är vår 
uppfattning att den som skall rekrytera tittar mer på personen än egenskaperna på pappret. Vi 
tror att när företaget skall rekrytera anser de att det är smidigast att ta in en person som har 
samma personlighet som medarbetarna. Detta eftersom de anser att personen kommer att 
passa in i gruppen. Det upplevs som en säker rekrytering. Rekryteringsföretag A berättade att 
de kandidater som inte uppfyllde de önskade utbildningskraven gallrades bort direkt. Det 
personliga brevet uppmärksammades inte ens. Detta anser kundföretag A vara en nackdel då 
de inte tar del av alla ansökningshandlingar då de inte kan lägga märke till hur kandidaterna 
uttrycker sig i tal och skrift. Som vi tog upp tidigare tror vi att när kundföretaget rekryterar 
själva tittar de mer på om kandidaten passar in i organisationen. När kundföretaget rekryterar 
själva ser vi en risk i att de anställer en kandidat med en personlighet om liknar medarbetarna 
inom organisationen, vilket vi tror inte alltid är det bästa. För att verksamheten skall vara så 
effektiv som möjligt behövs olika personligheter inom organisationen, vilket kan vara svårt 
för företaget att själva uppmärksamma. En person med en annan personlighet eller egenskap 
kan få medarbetarna inom organisationen att utvecklas och egenskaper hos medarbetarna som 
inte visat sig tidigare kan träda fram. I en grupp behövs olika personligheter som tar olika 
roller. Exempelvis kan inte en grupp bara bestå av kreatörer, det måste även finnas personer 
som strukturerar upp idéerna och ser till att de slutförs. Om ett rekryteringsföretag anlitas får 
kundföretaget en utomstående parts syn på verksamheten som kan analysera vilken typ av 
person som kan tillföra mervärde i organisationen.  
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Erfarenhet, förväntningar och omgivningens roll menar Karlsson (2004) påverkar 
kommunikationen. Resultatet visar att kommunikationen kan ske på olika sätt. Detta kan bero 
på vad rekryteraren har för bakgrund, det vill säga tidigare erfarenheter. De rekryterare som 
har en säljarbakgrund har troligen svårare att gå ifrån rollen som säljare vilket ett av 
rekryteringsföretaget ansåg vara nödvändigt för att få kundföretaget att öppna sig. 
Rekryteringsprocessen bygger på ett samarbete mellan parterna och vi kan föreställa oss att 
det blir svårare att bygga en öppen relation om rekryteraren inte kan gå ifrån sin säljarroll. Vi 
spekulerar kring att säljare kan vara mer framgångsrika i bemanningsbranschen där vi har 
uppfattningen att det är mer betydelsefullt att det går fort. Beteendevetare verkar vara det som 
efterfrågas hos de kundföretag vi har intervjuat. Kundföretag har visat sig ha ett förtroende för 
att en beteendevetare har kunskap att läsa av andra människor. Detta är betydelsefullt i 
intervjusituationen med kandidaterna. Vi tänker oss att det också kan vara till fördel när 
rekryteringsföretaget ska lära känna kundföretaget.  

Resultatet visar att personkemin mellan rekryteraren och representanten från kundföretaget 
har stor betydelse. Detta är det mest betydelsefulla innan parterna har fått förtroende och tillit 
för varandra. Detta kan kopplas samman med Waldermarsons (2007) diskussion kring social 
varseblivning. Waldermarson (2007) menar att social varseblivning handlar om hur vi 
uppfattar människor och tillskriver dem egenskaper och avsikter samt tolkar deras beteende. 
Det är hur rekryteringsföretaget och kundföretaget uppfattar världen som ligger till grund för 
rekryteringen.  

När ett kundföretag anlitar ett rekryteringsföretag fäster kundföretaget ett beroende och även 
en tillit till rekryteringsföretaget. Det är nödvändigt att kundföretaget vågar lita på 
rekryteringsföretaget och att parterna tar sig tid att bygga upp ett förtroende. Om 
kundföretaget inte vågar öppna sig för rekryteringsföretaget finns det risk för att 
rekryteringsföretaget inte får all den information som är nödvändig för en rekrytering av bästa 
kvalitet. Kundföretaget vet mycket lite om vilken kunskap rekryteraren använder i 
rekryteringsprocessen, men trots detta har kundföretaget ett förtroende till 
rekryteringsföretaget för dess handlande. Tilliten förflyttas från relationen som skapats ansikte 
mot ansikte vid det första mötet till abstrakta och osynliga system. Giddens menar att det är 
först när systemen faller, när rekryteringsföretaget misslyckas som kundföretaget blir 
medvetna om dess förväntningar. Giddens poängterar att tilliten är relaterad till tro snarare än 
kunskap (Lidskog., Sandstedt & Sundqvist, 1997). Ett kundföretag litar inte på ett 
rekryteringsföretag för att kundföretaget har full kunskap om rekryteringsföretaget utan därför 
att kundföretaget tror på rekryteringsföretaget. Poängen är att så länge rekryteringsföretaget 
gör ett urval som tillfredsställer kundföretaget är kundföretaget nöjda. Först när 
rekryteringsföretaget gör antingen något misstag eller inte får tillräckligt med bra kandidater 
till tjänsten blir kundföretaget medvetna om sina förväntningar och ett missnöje uppstår 
gentemot rekryteringsföretaget. Det måste finnas en medvetenhet hos rekryteringsföretaget att 
kundföretaget anser att de köper en rekryteringstjänst och därmed överlämnar ansvaret för en 
lyckad rekrytering. 
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När kravspecifikationen för vilken person som efterfrågas är genomförd och 
rekryteringsprocessen är igång sker den mesta kommunikationen via mail och telefon. Det är 
rekryteringsföretaget som har kontakten med omvärlden gällande de kandidater som söker 
tjänsten. Det är även rekryteringsföretaget som gör ett första urval bland de sökande 
kandidaterna till tjänsten. Detta leder till att det skapas, som Kahlke och Schmidt (2002) 
menar, ett psykologiskt kontrakt mellan rekryteringsföretaget och kandidaten. Det 
psykologiska kontraktet bygger på de outtalade överenskommelserna som uppstår mellan 
parterna i en relation. I en rekryteringsprocess påbörjas det psykologiska kontraktet redan vid 
anställningsintervjun. Brutna kontrakt har visat sig påverka arbetstillfredsställelsen och 
lojaliteten mellan parterna i en relation. När en kandidat anställs via ett rekryteringsföretag 
bryts det psykologiska kontraktet mellan rekryteringsföretag och kandidaten då kandidaten 
blir anställd på kundföretaget. De förväntningar och överenskommelser som har upplevts 
kvarstår ändå vilket kan leda till att missnöje uppstår. Därför ser vi vikten i att kundföretaget 
medverkar vid de personliga intervjuerna, samt vid anställningens början arbetar med att 
bygga upp en stadig relation med den anställde. Det är även viktigt att rekryteringsföretaget 
och kundföretaget håller varandra uppdaterade om vad som sker i processen. Kundföretaget 
måste informera rekryteringsföretaget om förändringar i företaget som påverkar den tjänst 
som skall tillsättas. Rekryteringsföretaget måste i sin tur kommunicera till kundföretaget vad 
som sker i rekryteringsprocessen. En sammanställning av vilka kandidater som söker tjänsten 
samt vilken information som har getts till de sökande kandidaterna är exempel på viktig 
information som behöver kommuniceras.  

När kundföretaget är missnöjda med något i rekryteringsprocessen är det lätt att skylla på 
rekryteringsföretaget. Vi anser att det är viktigt att komma ihåg att det är två parter i 
processen. Det är möjligt att felet ligger hos rekryteringsföretaget men det kan också ligga hos 
kundföretaget själva. Troligen är det oftast något mittemellan, det har brustit i 
kommunikationen någonstans på vägen. Det har skett vad som kallas för 
kommunikationsstörningar. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att dessa störningar oftast 
beror på brister i informationshanteringen hos sändare respektive mottagare. Det kan 
exempelvis vara att kundföretaget har varit otydliga när de beskrivit sitt behov eller att 
rekryteringsföretaget har glömt att informera om något i processen. 
Kommunikationsstörningar kan också bygga på att rekryteringsföretaget och kundföretaget 
har olika förväntningar på processen. Det är rekryteringsföretagets ansvar att förväntningarna 
hålls på rätt nivå. Vi anser att det är viktigt att tidigt i rekryteringsprocessen klargöra vilka 
förväntningar parterna har.  

Som nämnts innan så är det oerhört viktigt att kundföretaget och rekryteringsföretaget är 
tydliga i sin kommunikation och informerar varandra väl. Nilsson och Waldemarsson (2007) 
diskuterar att vi människor förutsätter att andra människor uttrycker saker på samma sätt som 
vi själva skulle ha gjort. Det är också lätt för oss att ta saker för givna och bevara det för oss 
själva. Risken är att det inte är lika självklart för den andra parten vilket kan leda till 
missförstånd.  I rekryteringsprocessen är det viktigt att parterna försöker säkerhetskälla att de 
har förstått varandra på rätt sätt.  Resultatet av vår studie visar att detta kan göras på olika sätt. 
Ett sätt är att rekryteringsföretaget sammanfattar skriftligt hur de har förstått kundföretaget. På 
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så vis kan kundföretaget kontrollera att rekryteringsföretaget har förstått dem. Ett annat sätt är 
att ställa kontrollfrågor och använda sig av exempel för att klargöra om parterna har förstått 
varandra. Detta är vad Nilsson och Waldemarsson (2007) menar med att vi borde eka mer i 
våra relationer, alltså att vi frågar om vi har förstått den andra rätt. När kundföretaget får ett 
skriftligt dokument kring hur rekryteringsföretaget upplever organisationen ser vi risken i att 
dokumentet förbises. Däremot när rekryteringsföretaget använder sig av kontrollfrågor vid ett 
personligt möte får de en omedelbar accept på att de uppfattar kundföretagets behov på ett 
riktigt sätt. 



24  

6 Slutdiskussion 
Här sammanfattas studien samt förs en diskussion kring problemformuleringen och 
frågeställningarna. 

Resultatet visar att i början av relationen mellan rekryteringsföretaget och kundföretaget sker 
oftast kommunikationen i form av personliga möten. Detta tror vi främst beror på att parterna 
behöver bygga upp ett förtroende och tillit för varandra. När avtalet har skrivits och 
kravspecifikationen är upprättad övergår kommunikationen till att ske via mail och telefon. 
Innan avtalet har skrivits och även vid upprättandet av kravspecifikationen är det näst intill en 
daglig kontakt. När själva rekryteringsprocessen är igång sker kommunikationen mer sällan. 
Detta tror vi beror på att parterna har byggt upp en tillit för varandra och har förtroende för 
hur den andra parten agerar.  

Rekryteringsföretaget säkerhetsställer kundföretagets behov genom upprättandet av en 
kravspecifikation som skrivs på rekryteringsföretagets initiativ. Genom kontrollfrågor, 
exempel och skriftliga dokument säkerhetsställs innebörden av den kommunikation som sker. 
Men det är först när rekryteringsföretaget presenterar sitt urval som kundföretaget helt kan 
säkerhetsställa att rekryteringsföretaget har förstått vad de menar. 

I kommunikationen mellan rekryteringsföretaget och kundföretaget uppstår det 
kommunikationsstörningar. Dessa kan bero på att parterna inte talar samma språk och därmed 
inte uppfattar och uppmärksammar samma saker. Det finns en risk att parterna tar för givet att 
den andra partnern har förstått vad denne menar utan att kommunicera tydligt. En 
bakomliggande orsak till kommunikationsstörningarna kan vara att kundföretaget och 
rekryteringsföretaget har olika förväntningar på rekryteringsprocessen. För att underlätta detta 
är det viktigt att parterna klargör tidigt i processen vilka förväntningar de har. 
Kommunikationsstörningar kan också underlättas genom att säkerhetsställa att den andra 
partnern har förstått innebörden.  

Vår studie visar att tillit är viktigt för att kundföretag och rekryteringsföretag ska kunna 
samarbeta på ett lyckosamt sätt. Vi vill dock lyfta fram att tilliten mellan rekryteringsföretaget 
och kundföretaget inte får vara för stor. Kundföretaget kan inte ha förväntningar som innebär 
tron på att rekryteringsföretaget genomför processen helt på egen hand.  Processen är ett 
samarbete där båda parterna måste vara aktiva i kommunikationen. Det är viktigt att båda 
parter är engagerade för att rekryteringen ska leda till ett lyckat resultat. Vi anser att det är 
viktigt för kundföretaget att se rekrytringsföretagens urval som en rekommendation. Det är 
kundföretaget som har ansvar för den person som anställs och det är då viktigt att de också är 
med och fattar beslutet om vilken kandidat som skall anställas. 

Detta kan sammanfattas i att kommunikationen mellan rekryteringsföretaget och 
kundföretaget inte skall tas för given, precis som i ett äktenskap. Kommunikationen är en 
levande process där båda parter måste engagera sig, skapa förtroende och ta ansvar för 
handlingarna. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser det intressant att studera ämnet även med kandidatens perspektiv och inte bara 
rekryteringsföretaget och kundföretagets egna upplevelser. Detta för att ta del av ytterligare en 
dimension av kommunikationen som sker i rekryteringsprocessen. Frågor som hade kunnat 
besvaras är om kandidaten upplever sig få rätt och samma information av 
rekryteringsföretaget och kundföretaget. Det skulle även vara intressant att lägga större tyngd 
på Kahlke och Schmidts (2002) teori, det psykologiska kontraktets, betydelse i 
rekryteringsprocessen vid anlitandet av rekryteringsföretag. Då vi även får kandidatens 
perspektiv på förväntningarna som byggs upp under rekryteringsprocessen och om dessa 
upplevs stämma med anställningen hos kundföretaget. 

Ett annat intressant perspektiv är fackföreningarnas inverkan vid anlitandet av ett 
rekryteringsföretag. Vi är medvetna om att kundföretaget måste förhandla med 
fackföreningen innan avtal med rekryteringsföretag kan skrivas. Det hade varit givande att 
även få ta del av deras upplevelser kring rekryteringsprocessen vid anlitandet av 
rekryteringsföretag. 

Vid en intervju med rekryteringsföretag A framkom svårigheten vid rekrytering inom 
offentlig sektor. Vi förstod med detta att det blir en annan process då alla handlingar är 
offentliga och den konfidentiella delen är svår att bevara. Därför anser vi att detta är en annan 
intressant aspekt att studera. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide – rekryteringsföretag 
 
Bakgrund 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 
• Vilken bakgrund har du? 

 
Rekryteringsprocessen 

• Hur skapas kontakten med de företag som vill rekrytera?  
• Hur startar ett rekryteringsuppdrag? 
 
• Vilka kontakter har ni hos kundföretaget? Vem? Vilka? 
• Hur ofta har ni kontakt med kunden under rekryteringsprocessen? 
• Är det samma person på rekryteringsföretaget som är i kontakt med företaget som 

genomför hela rekryteringsprocessen?  
 

• Hur går ni tillväga för att sätta er in i kundens behov? 
• Hur förmedlas vilken typ av person som är efterfrågad? 
• Hur kommuniceras företagskultur? 
• Hur kommuniceras egenskaper? 
• Hur vet ni att ni och kunden uppfattar en egenskap på samma sätt? 

Hur säkerhetsställs info? Samma uppfattning om egenskaperna? 
• Hur hanteras situationen om åsikterna skiljer sig åt? 

 
• Hur många kandidater presenteras normalt hos kund? 
• Vilken relation får du med sökande till tjänsten? 

 
• Vilka dokument skrivs? 
• När anser ni att rekryteringsuppdraget är slutfört? 

 
Efter rekryteringen är klar 

• Vad innebär att anställa ”rätt” medarbetare? Följdfrågor 
 

• Om det är företag som anlitar er ofta har ni kontakt även då det inte pågår ett 
rekryteringsuppdrag? Hur? Den kontinuerliga kontakten 

 
• Vilka fördelar ser ni som extern rekryteringspart jämfört med om kunden hade 

rekryterat själva? 
• Vilka nackdelar ser ni som extern rekryteringspart jämfört med om kunden hade 

rekryterat själva? 
• Hur förhindras misslyckade rekryteringar? Orsaker, konsekvenser. Känsligt med externt 

 
 
När du tänker på kommunikationen med era kunder, vad ser du sammanfattningsvis som det 
viktigaste att tänka på? 
 



  

Bilaga 2 
Intervjuguide - kundföretag 
 
Bakgrund 

• Vad arbetar du med? 
• Kan du berätta kort om företaget? 

 
• Vilken är din roll vid anlitandet av rekryteringsföretag? 
• Hur kommer det sig att ni valde att anlita ett rekryteringsföretag? 
• Hur många ggr har ni anlitat rekryteringsföretag? I relation till alla rekryteringar 
• Vid vilka tjänster anlitar ni rekryteringsföretag? 

 
Rekryteringsprocessen 

• Hur lång tid tar processen från att ni tagit kontakt med ett rekryteringsföretag tills en 
person är anställd? 

• Hur ofta under denna tid hade ni kontakt med rekryteringsföretaget? 
• Vad diskuterades då? 
• Hur skedde denna kontakt? Vem var drivande? Lyfte frågorna? 
• Är det samma person hos er som är i kontakt med rekryteringsföretaget under hela 

rekryteringsprocessen? 
• Hade ni kontakt med en eller flera personer på rekryteringsföretaget? 
• Vilka dokument skrevs? Vem skrev dessa? 

 
• Hur förmedlade ni vilken typ av person ni var ute efter? 
• Fanns det svårigheter att kommunicera med rekryteringsföretaget? I så fall vilka? 
• Hur hanteras situationen om åsikterna skiljer sig åt? 

 
• Hur många kandidater träffade ni på företaget? 
 

Efter rekryteringen var klar 
• Är ni nöjda med rekryteringsprocessen? 
• Stämmer den person som blev anställd in på era krav? 

 
• Vad innebär att anställa ”rätt” medarbetare? 
• Vilka är fördelarna med att använda rekryteringsföretag? 
• Vilka är nackdelarna med att använda rekryteringsföretag? 
• Vilka är de största skillnaderna mot att rekrytera själva? 

 
• Skulle ni anlita ett rekryteringsföretag igen? Varför, varför inte? 

 
 
När du tänker på kommunikationen med rekryteringsföretaget, vad ser du sammanfattningsvis 
är det viktigaste att tänka på? 
 


