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Sammanfattning 

 
Under inledningen av 1990-talet började bemanningsbranschen att växa kraftigt. Anledningen 
till detta är att marknaden för personaluthyrning öppnades upp och det blev tillåtet för privata 
företag att bedriva personaluthyrning med vinstdrivande intresse. Förutom personaluthyrning 
genomför också bemanningsföretagen rekryteringar åt andra företag. Det har skett en 
övergång från ett produktsamhälle till ett tjänsteinriktat samhälle där tjänstemarknadsföringen 
har fått en allt större roll. Eftersom det under de senaste åren blivit allt hårdare konkurrens i 
bemanningsbranschen är det viktigt att veta varför kunderna väljer att anlita ett 
bemanningsföretag.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilket värde som uppstår och uppfattas av kunden 
(företagen) när de anlitar en bemanningsfirma samt om detta värde kan variera mellan 
företagen. Genom att kontakta några företag i Sverige som har anlitat ett bemanningsföretag 
för en rekryteringsprocess kan vi tolka och förstå företagets upplevda värde av att använda sig 
av en bemanningsfirma istället för att själva genomföra processen. Genom att redogöra för 
företagens definition av begreppet värde kan vi få en ökad inblick och förståelse kring 
företagens upplevda värde.  
 
Följande problemformulering ligger till grund för denna studies genomförande:   
 

Vilket värde uppfattar företagen av att använda en rekryteringsfirma vid en 
rekryteringsprocess? 

 
Vi har utgått ifrån ett deduktivt angreppssätt och konstruerat vår intervjuguide utifrån den 
teoretiska referensramen som behandlar olika värdeteorier. Vi inleder med att definiera 
begreppet tjänst innan vi går vidare in på olika synsätt och teorier om konsumentbeteende, 
Goods-dominant logic och Service-dominant logic. Vidare diskuterar vi begreppet värde 
innan vi redogör för värdeskapande och värdeanvändande.  
 
Resultatet av studien visade att det finns många olika definitioner av vad värde är eftersom 
svaren mellan intervjupersonerna skiljde sig kraftigt åt. Varje definition som vi fick var unik 
vilket tyder på att varje tjänst är unik vilket i sin tur innebär att värdet ligger i betraktarens 
ögon. Alla företag som vi intervjuade uppfattar ett värde med att använda ett 
bemanningsföretag eftersom det innebär att de får en snabb och effektiv process samtidigt 
som de får vara delaktiga i rekryteringen. Anledningen till att de känner sig delaktiga beror 
delvis på den goda dialog som de haft med bemanningsföretaget under hela 
rekryteringsprocessen.  
 
Majoriteten av respondenterna säger att företagen upplever ett användarvärde under hela 
förbrukningstiden, det vill säga under hela tiden som den köpta tjänsten konsumerades 
Slutsatsen av studien visar också att ett samskapande värde uppstått i och med att kunderna 
kände sig delaktiga och de hade en god dialog med bemanningsföretagen. Kunderna upplevde 
även ett värde i att fördelarna med att köpa tjänsten var större än de uppoffringar som 
företaget tvingades göra. Merparten av de tillfrågade uppfattade även ett värde i att 
fördelningen mellan fördelar och priset är rimliga.  
 
Nyckelord: tjänst, värde, Goods-dominant logic, Service-dominant logic, konsumentbeteende, 
bemanningsföretag, värdeskapande och värdeanvändande. 
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Abstract 

 
The purpose of this study is to examine the occurred and perceived value by customers 
(companies) when they hire an employment agency, and if this value can vary between 
companies. By contacting a few selected companies in Sweden, which has hired an 
employment agency for the recruitment process, we can interpret and understand the 
company's perceived value by using an employment agency instead of performing the process 
on their own. By clarify the companies' definition of value we are able to get a greater insight 
and understanding of companies' perceived value. 
 
The purpose leads us to the following problem question: 
 

What is the value perceived by companies using an employment agency in the 
recruiting process? 

 
This study started from a deductive approach and designed our interview guide based on the 
theoretical framework that handles different value theories. We began by defining the concept 
of service before moving on to different views and theories of consumer behavior, Goods-
dominant logic and Service-dominant logic. Furthermore, we discuss the concept of value 
before clarifying value creation and value-in-use.  
 
The results showed that there are many different definitions of what value is because the 
answers between the respondents differed widely. All answers was unique, which suggesting 
that each service is unique, which in turn means that the value lies in the eye of the beholder.  
All companies we interviewed perceive a value of using an employment agency since they get 
a fast and efficient process and simultaneously being involved in the process. The reason that 
they feel involved is partly due to the good dialogue they had with the agency during the 
entire recruitment process. 
 
The majority of respondents said that companies are experiencing value-in-use throughout the 
consumption period. The conclusion of the study also shows that a co-creating value occurs 
when customer feels involved and had a good dialogue with agencies. The customers also 
perceived a value since the benefits of buying the service was greater than the sacrifices the 
company was forced to do. The majority of respondents also saw value since the distribution 
of benefits and price is reasonable. 
 
Keywords: service, value, Goods-dominant logic, service-dominant logic, consumer 
behaviour, employment agencies, co-creation of value and value-in-use.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer vi att presentera vårt ämnesområde samt ge läsaren en 
bakgrund till valt studieområde. Vidare kommer vi att presentera vår problemformulering och 
syftet med studien. Intentionen med det inledande kapitlet är att ge läsaren en grundläggande 
introduktion till studiens problembakgrund.   

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Samhälle och arbetsmarknad 

Under hela 1900-talet har det svenska samhället genomgått en stor förändring. (Fürth, 
Holmberg, Larsson och Raaterova, 2002) Utvecklingen från ett industrisamhälle till ett 
informations- och kunskapssamhälle har resulterat i ett individfokus där medarbetarna 
behöver rätt kunskap för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Detta gäller 
alla företag oavsett verksamhetsområde. (Schön, 2000) Redan 2002 menade Abrahamsson att 
vi gått från ett industrisamhälle till dagens tjänstesamhälle eftersom fyra av fem svenskar 
arbetade på ett företag som producerade någon form av tjänst. Det som enligt Zeithaml, 
Parasuraman & Berry (1985) utmärker en tjänst är dess opåtaglighet och immaterialitet. Med 
detta menas att kunden varken kan ta på eller pröva tjänsten innan den konsumeras. 
Ytterligare utmärkande karaktärsdrag för en tjänst är att de kunder som deltar i 
tjänsteprocessen påverkar tjänsten och skapar således unika tjänster. Samtidig produktion och 
konsumtion är också något som kännetecknar en tjänst. En annan sak som också 
karakteriserar tjänster är att de varken kan sparas eller lagras för att konsumeras vid ett senare 
tillfälle. Ovan nämnda karaktärsdrag kan dock inte hindra konsumenten från att värdera 
tjänsten eller låta konsumenten uppfatta ett värde av den.  
 
I och med den snabba utvecklingen av IT- och telefonkommunikation har informations- och 
kunskapssamhället inneburit att flertalet tjänster har datoriserats vilket innebär att individen 
hamnat i fokus (Lundblad, 2002). Dessa förändringar ställer höga krav på arbetstagarna vilket 
innebär att de behöver relevant kunskap för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt 
sätt. Denna utveckling har resulterat i att allt fler arbetsgivare, oavsett bransch- och 
verksamhetsområde, investerar i sin personal för att företaget ska kunna agera 
konkurrenskraftigt på marknaden (Schön, 2000; SOU 1998:77). Detta är inget undantag för 
företag verksamma inom tjänstesektorn. För att dessa ska vara konkurrenskraftiga krävs de att 
produkterna eller tjänsterna som de säljer håller en hög standard för att de ska kunna 
tillgodose konsumenternas krav (Bellaagh & Isaksson 1999:6; Bellaagh & Isaksson, 1999:7). 
Ett led i detta är att arbetsgivaren ställer högre krav på sina medarbetare och därför är 
företagets rekryteringsprocess mycket viktig för att rätt personal ska kunna bindas till 
organisationen. Om arbetsgivaren själv väljer att genomföra denna process är det av relevans 
att rekryteringen genomföras av en kompetent person som ser till organisationens bästa. 
(Isaksson et al., 2001, s. 1).    

1.1.2 Bemanningsföretagens framväxt 

Under inledningen av 1990-talet började bemanningsbranschen att växa kraftigt. Anledningen 
till detta är att marknaden för personaluthyrning öppnades upp och det blev tillåtet för privata 
företag att bedriva personaluthyrning med vinstdrivande intresse (Unionen/ 
bemanningsbranschen). Vid denna tidpunkt representerades bemanningsbranschen främst av 
telefonister, receptionister och ekonomiadministratörer.  
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Idag har branschen utvecklats och numera återfinns också många utbildade civilingenjörer 
och IT-tekniker inom verksamhetsområdet. Förutom personaluthyrning genomför också 
bemanningsföretagen rekryteringar åt andra företag. Om ett företag exempelvis köper en 
rekryteringstjänst är det bemanningsföretagets främsta uppgift att tillgodose köparens behov 
att hitta de rätta kandidaterna genom att matcha dem med den kravprofil som företaget 
uppgav. (Walter, 2005)  
 
Ytterligare en anledning till branschens tillväxt är att kunderna till bemanningsföretagen vill 
öka flexibiliteten i personalstyrkan för att kunna möta arbetstoppar och 
konjunktursvängningar. (Walter, 2005; Unionen) Under en lågkonjunktur är det allt vanligare 
att företag använder sig av bemanningsföretag för att kunna möta konjunktursvängningen 
istället för att själva genomföra rekryteringen (Bellaagh & Isaksson, 1999:7). En 
rekryteringsprocess är väldigt tidskrävande och av den anledningen kan ett företag välja att 
köpa in denna tjänst av ett företag verksam inom bemanningsbranschen för kortare eller 
längre uppdrag även om företaget har den kunskap som krävs för att kunna göra rekryteringen 
(Alvin et al., 2007). Om ett företag väljer att köpa tjänsten minimerar de också sina egna 
risker eftersom arbetsgivaransvaret ligger på bemanningsföretaget (Olofsdotter, 2008).   
 
Det finns ett flertal studier genomförda på den svenska bemanningsbranschen och majoriteten 
av dessa fokuserar på uppkomsten och utvecklingen av branschen. Merparten av dessa studier 
utgår dessutom från ett företagsperspektiv där man undersökt hur bemanningsföretagen 
skapar värde. (Karlsson, 2009; Bellaagh & Isaksson, 1999:6; Bellaagh & Isaksson, 1999:7; 
Unionen; Bemanningsföretagen, 2009) Med anledning av det vill vi genomföra vår studie 
utifrån ett kundperspektiv och därmed undersöka hur kunderna uppfattar värdet av att anlita 
bemanningsföretagen i samband med en rekryteringsprocess.   

1.1.3 Värde 

Forskningen inom värde och värdeskapande har pågått ända sedan Aristoteles dagar och 
ämnet har allt sedan dess diskuterats av många forskare. (Fleetwood, 1997) Under de senaste 
åren har antalet publicerade artiklar av forskare inom området värde och värdeskapande 
utvecklats. (Holbrook, 1996; Normann, 2001; Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 2006; Ravald, 
2008)  
 
Vargo & Lusch (2004) anser att det har skett en övergång från ett produktsamhälle (goods-
dominant logic) till ett tjänsteinriktat samhälle (service-dominant logic) där 
tjänstemarknadsföringen har fått en allt större roll. Bemanningsbranschens framväxt är inget 
undantag utan är ett exempel på en tjänsteprodukt som företag verksamma inom området 
säljer. Eftersom det under de senaste åren blivit allt hårdare konkurrens i 
bemanningsbranschen är det viktigt att veta varför kunderna väljer att anlita ett 
bemanningsföretag. (Walter, 2005; Unionen).  
 
Gummesson (1998) definierar värde som något som skapas genom kundrelationen och genom 
interaktion mellan kunden och företaget. Grönroos (2000) säger även att produkten är i fokus 
men att värdet skapas genom vilka egenskaper köparen tillskriver produkten. Således är det 
inte säljaren som hänför värdet eller som påverkar utan det är köparen själv som har makten 
över detta (Grönroos, 2006). Samspelet mellan köparen (företaget) och säljaren 
(bemanningsföretaget) reglerar det mervärde som köparen upplever/uppfattar. Huruvida 
värdet uppfattas av köparen påverkas av dennes användande (value-in-use) under en längre tid 
och detta är ett begrepp som växt fram ur service-dominant logic (Vargo & Lusch, 2004). 



INLEDNING 

 
 

3 
 

Värdeanvändande handlar alltså om hur användaren uppfattar värdet under tiden den 
förbrukas. Vidare menar Vargo & Lusch (2008) att värde är en form av samskapande 
eftersom företag och kunder samarbetar för att möjliggöra ett ömsesidigt utbyte. Kunden är 
alltid på ett eller annat sätt delaktig i att skapa värde, exempelvis genom att kommunicera 
med en bemanningsfirma. För att kunden ska kunna vara delaktig i processen och skapa ett 
värde krävs det inte bara tydliga instruktioner, kunskap och förmåga att kunna genomföra det 
som krävs, utan också motivationen att vilja delta.      
 
I och med att det etableras allt fler bemanningsföretag på den marknaden där 
bemanningsfirmor agerar hårdnar också konkurrensen. Med anledning av detta anser vi att det 
blir allt mer viktigt för bemanningsföretagen att veta vilket värde kunderna ser i att anlita 
dem. (Storrie, 2002). Förutom konkurrens menar Johnson, Scholes och Whittington (2009, s. 
33) att företagen i bemanningsbranschen hotas av olika substitut till de tjänster som de säljer. 
Ett av dessa substitut är att kunden själv kan utföra den tjänst som bemanningsföretaget säljer 
vilket skulle vara ödesdigert för bemanningsfirman eftersom de skulle förlora sin kund. Vi 
anser därför att om bemanningsföretagen känner till vilket värde kunderna upplever av att 
anlita dem i samband med en rekryteringsprocess, kan den vetskapen hjälpa 
bemanningsföretagen att förstå vilket värde denna tjänst skapar för kunden. Eftersom vi inte 
har funnit någon studie som har berört detta anser vi att denna studie skulle generera i ett 
bidrag till den vetenskapliga akademin. Det skulle exempelvis kunna leda till att fler studier 
kan göras inom värde och hur företag verksamma inom bemanningsbranschen ska agera för 
att öka, alternativt förbättra, värdet. Det leder till värdefull information om vilket värde 
kunderna ser i att vända sig till dem vid en rekryteringsprocess.  
   
Denna inledande diskussion har resulterat i följande problemformulering och syfte.   

1.2  Problemformulering 
Följande problemformulering ligger till grund för denna studies genomförande:   
 

Vilket värde uppfattar företagen av att använda en rekryteringsfirma vid en 
rekryteringsprocess?  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilket värde som uppstår och uppfattas av kunden 
(företagen) när de anlitar en bemanningsfirma samt om detta värde kan variera mellan 
företagen. Genom att kontakta några företag i Sverige som har anlitat ett bemanningsföretag 
för en rekryteringsprocess kan vi tolka och förstå företagets upplevda värde av att använda sig 
av en bemanningsfirma istället för att själva genomföra processen. Genom att redogöra för 
företagens definition av begreppet värde kan vi få en ökad inblick och förståelse kring 
företagens upplevda värde.  

1.4 Definitioner 
Bemanningsföretag/rekryteringsföretag – definitionen av begreppen är företag som rekryterar 
och hyr ut personal till andra företag. (Nationalencyklopedin, 2010)Vi har valt att använda 
båda begreppen som synonym till varandra och därför inte heller göra någon skillnad på 
dessa.  
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Rekrytering – benämning för de metoder som arbetsgivare använder för att fylla sitt 
personalbehov. (Nationalencyklopedin, 2010) För att förtydliga detta har vi inte gjort någon 
skillnad i personens anställningsform.  

1.5 Ämnesval 
Innan vi påbörjade denna studie var begreppet värde något som vi upplevde som väldigt 
opåtaglig. Vad är värde egentligen? Det var helt klart något som fascinerat oss under vår 
studietid. Genom våra utbildningar hade vi vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med 
begreppet värde men kände att vi ville utforska och studera ämnet mer ingående.  
 
Ytterligare en anledning till vårt ämnesval är att Josefine precis har påbörjat en anställning 
och Madelen söker arbete och genom detta har båda uppsatsförfattarna kommit i kontakt med 
företag som anlitar bemanningsfirmor i samband med en rekrytering. När Josefine under 
hösten 2009 sökte arbeten kom hon vid ett flertal tillfällen i kontakt med olika 
bemanningsföretag. Under denna tidsperiod var hennes uppfattning att det blivit allt vanligare 
bland företag verksamma inom olika branschområden att anlita en bemanningsfirma i 
samband med en rekryteringsprocess. Den andra författaren, Madelen har läst 
personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet och har på så vis kommit i kontakt med 
bemanningsbranschen. Även Madelen har i samband med att hon söker anställningar noterat 
att flertalet företag väljer att anlita ett bemanningsföretag i samband med en rekrytering 
istället för att själva genomföra rekryteringsprocessen.     
 
Värt att nämna är också att Josefine under en termin har studerat vid Stockholms Universitet 
och där kommit i kontakt med litteratur publicerad av Evert Gummesson som är professor på 
företagsekonomiska institutionen. Gummesson har forskat mycket inom 
relationsmarknadsförning och tjänstemarknadsföring med fokus på tjänster, service samt 
service management. Gummesson har utvecklat sin forskning inom marknadsföring från 
marketing management mot tjänstemarknadsföring vilket var en bidragande orsak till att vi 
intresserade oss i vårt val av ämnesområde. (Gummesson, 2010; Företagsekonomiska 
institutionen Stockholms Universitet, 2010)   

1.6 Disposition 
Inledningsvis kommer vi att redogöra får vår förståelse inom berört ämnesområde innan vi 
behandlar metodologiska avsnitt så som kunskapssyn och angreppssätt. I metoden kommer vu 
också att förklara hur vi praktiskt gått tillväga i samband med insamlingen av det empiriska 
materialet. Vidare kommer vi att redogöra för våra val av teorier och källor innan vi 
presenterar den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med ett kort avsnitt som berör 
urvalet av vetenskapliga teorier och som sedermera också kommer att ligga till grund för vårt 
analysavsnitt. I kapitel fyra kommer vi i löpande text att redovisa det empiriska materialet. I 
studiens näst sista kapitel kommer vi utifrån studiens syfte och problemformulering att 
presentera de slutsatser som ligger till grund för undersökningens genomförande. I uppsatsens 
sista kapitel kommer vi att föra en diskussion som berör studiens kvalitet.
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens utgångspunkter eftersom det kommer att 
ha väsentlig betydelse för det resultat vi så småningom kommer att presentera. Vi har valt att 
dela in metodkapitlet i två delar där den första delen behandlar det vetenskapliga 
förhållningssätt och den andra delen det praktiska tillvägagångssättet. Vi inleder den första 
metoddelen med att presentera vår förförståelse som kan komma att inverka på studiens 
resultat innan vi går in på vetenskapliga metoder och förhållningssätt. Vidare kommer vi att 
presentera de källor och teorier vi studerat innan vi avslutningsvis kommer att föra en 
diskussion beträffade studiens primära och sekundära källor.  
 
I studiens andra del kommer vi bland annat att presentera hur vi gått tillväga när vi samlat in 
intervjumaterialet och val av analysmetod. Vidare kommer vi redogöra för de primära 
källorna samt hur vi konstruerat intervjuguiden. Slutligen kommer vi också att presentera hur 
vi gått till väga när vi gjort vårt urval.    

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

2.1.1 Förförståelse 

Vi anser det vara av relevans att redogöra för författarnas praktiska och akademiska bakgrund 
eftersom varje läsare ska kunna göra en personlig bedömning huruvida i vilken utsträckning 
vår förförståelse kan ha haft en betydelse för denna studies resultat. Johansson-Lindfors 
(1993, s. 25, 76) menar exempelvis på att en persons utbildningsbakgrund samt de praktiska 
erfarenheter som individerna samlar på sig också påverkar studiens slutgiltiga resultat. Holme 
och Solvang (1997, s. 115) fortsätter resonemanget och menar på att vi alla har olika 
bakgrunder vilket kommer att resultera i att vi kommer att anta oss denna studie på ett särskilt 
sätt. Detta i kombination med att vi har för avsikt att redogöra för vetenskapssyn hoppas vi i 
denna studie kunna uppnå den vetenskaplighet och genomskinlighet som Tebelius & Patel 
skriver om i sin bok från 1987 (s. 34). När det är fler än en författare som genomför en och 
samma studie är det viktigt att redogöra för varandras förförståelse eftersom det påverkar 
studiens resultat samt hur händelseloppet utvecklas (Björklund & Paulsson, 2003, s. 22).  
 
Båda författarna har erfarenhet från uppsatsskrivande eftersom vi har skrivit varsin B-uppsats 
samt C-uppsats vid Umeå Universitets företagsekonomiska institution. Madelen har även 
nyligen skrivit en C-uppsats inom ämnesområdet sociologi med inriktning mot 
bemanningsföretag vilket har medfört att hon samlat på sig ytterligare kunskap gällande 
denna uppsats. Samma författare har också vid ett flertal tillfällen genom 
personalvetarprogrammets programkurser vid Umeå Universitet kommit i kontakt med 
bemanningsbranschen och dess konstruktion. Fördjupningskurser inom personalarbete och 
personalutveckling har i kombination med företagsekonomiska kurser vid Handelshögskolan i 
Umeå gett Madelen en bred kunskap kring hur företag bedrivs ur såväl ett arbetsgivar- och 
arbetstagarperspektiv. Detta eftersom kurserna vid Handelshögskolan vanligtvis har framställt 
företagen ur företagsledningens synvinkel till skillnad från personalvetarprogrammet som 
främst betraktar företagens verksamhet utifrån ett arbetstagarperspektiv.  
 
Josefine har läst Service Management-programmet vid Handelshögskolan i Umeå där 
kurserna i programmet i huvudsak är inriktade på tjänster och ledarskap.  
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Utöver dessa har även kurser inom marknadsföring och ekonomi i allmänhet behandlats. 
Samma författare har efter avslutad kandidatexamen via Umeå Universitet läst kurser inom 
marknadsföring och konsumentbeteende vid Stockholms Universitet och har därmed förvärvat 
kunskap som är till nytta för denna studie. Josefine precis har börjat en anställning men innan 
hon påbörjade denna har hon vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med 
bemanningsbranschen under den tidsperiod hon aktivt sökte arbete. Värt att nämna är också 
att Josefine arbetar med marknadsföring och kommer därmed i kontakt med begreppet värde 
dagligen.     
 
Uppsatsförfattarnas kombination av praktisk och akademisk erfarenhet gällande 
bemanningsbranschen menar vi ska komma till nytta för studiens genomförande. Vi menar 
således på att våra teoretiska bakgrunder kan gynna oss eftersom vi kan undvika att hamna i 
samma tankemönster eftersom vi har skilda akademiska utbildningar. Således kan det leda till 
att vi istället kan diskutera olika uppkomna situationer under arbetets gång vilket medför att vi 
förhoppningsvis kan presentera ett trovärdigt studieresultat.    

2.1.2 Vetenskapligt synsätt 

Beroende på vilken utgångspunkt vi författare har för denna studie kommer resultaten som vi 
presenterar också tendera att variera. Syftet med undersökningen har också en inverkan på 
vilken kunskapssyn vi anammar (Andersson, 1982).  
 
Vi anser att det är svårt att ta ställning till en kunskapssyn och därefter förhålla oss till denna 
genom hela uppsatsens arbete. Vårt resonemang får stöd av Johansson-Lindfors (1993) som 
menar att forskare ibland kan göra omedvetna val som indirekt påverkar studiens kunskapssyn 
och metodval. Av denna anledning kommer vi nedan att presentera det vetenskapliga synsätt 
som vi anser är aktuellt för den studie vi tänkt genomföra, nämligen hermeneutiken.  
 
I forskningssammanhang kan detta synsätt kortfattat beskrivas som den hermeneutiska 
kunskapssynen och denna kunskapssyn beskrivs ofta som positivismens motpol (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 29). Vi uppfattar alltså att vårt sätt att se på kunskap har mestadels 
hermeneutiska inslag vilket vi fortsätter att beskriva nedan.  
 
En annan fördel med varför vi kan utgå ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt är att 
semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för oss att ställa följdfrågor i de situationer vi 
finner det nödvändigt för att förtydliga respondenternas svar. Detta resulterat i att vi som 
författare kan gå djupare in på ämnesområdet vilket medför att vi lättare kan ta till oss vilka 
värden företagen upplever med att använda ett rekryteringsföretag i samband med en 
rekryteringsprocess för att sedan tolka och analysera dessa. Denna arbetsprocess gör det 
möjligt för oss författare att närma oss problemet genom att själva dra slutsatser om vårt 
forskningsproblem via tolkning och förståelse (Bryman & Bell, 2005, s 443). Enligt samma 
författare kännetecknas en sann hermeneutiker av att samtliga avsnitt ska studeras samtidigt 
istället för att illustrera en del åt gången. Vi författare måste därför ha detta i åtanke när vi 
tolkar det empiriska materialet.     

2.1.3 Vetenskaplig metod 

I detta avsnitt kommer vi att för läsaren redogöra för den vetenskapliga metod, det vill säga 
det angreppssätt som ligger till grund för denna studies genomförande (Holme & Solvang, 
1997, s. 51).  
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Precis som vi tidigare förklarat är syftet med studien att undersöka vilket värde som uppstår 
och uppfattas av kunden (företagen) när de anlitar en bemanningsfirma samt om detta värde 
kan variera mellan företagen. Genom att kontakta några företag i Sverige som har anlitat ett 
bemanningsföretag för en rekryteringsprocess kan vi tolka och förstå företagets upplevda 
värde av att använda sig av en bemanningsfirma istället för att själva genomföra processen. 
Genom att redogöra för företagens definition av begreppet värde kan vi få en ökad inblick och 
förståelse kring företagens upplevda värde. Anledningen till varför vi har valt ett deduktivt 
tillvägagångssätt beror på att vi anser oss besitta begränsade kunskaper och att nuvarande 
kunskaper skulle utgöra ett hinder på vägen. Som vi tidigare poängterat upptäckte vi efter att 
ha läst på inom vårt val av ämnesområde att det fanns mycket begränsad information om hur 
kunden uppfattar värdet. Merparten av studierna utgick ifrån hur bemanningsförtaget skapade 
ett värde för sin egen existens samt hur dessa företag har växt fram inom branschområdet. 
 
Den begränsade informationen möjliggjorde för oss att fördjupa oss i teorier och synsätt som 
bland annat behandlade service-dominant logic och consumer behaviour. Denna kunskap 
medförde att vi så småningom på egen hand kunde genomföra en empirisk studie. (Johansson-
Lindfors, 1993, s 55-56). Sammanfattningsvis kan sägas att deduktion innebär att vi gör en 
empirisk studie för att kontrollera om den teori som vi redogjort för är tillförlitlig.(Eriksson & 
Wiedersheim- Paul, 2001)   

2.1.4 Studiens fokus 

Val av perspektiv är relevant för studiens utförande (Halvorsen, 1992). Beroende på vems 
perspektiv du väljer att angripa studiens problemformulering kommer resultatet att variera 
samtidigt som det går att tolka på olika sätt (Tebelius & Patel, 1987, s. 25). Vi har för avsikt 
att utgå ifrån tjänsteperspektiv eftersom studien huvudsakligen kommer att fokusera på den 
tjänst som bemanningsföretagen erbjuder gentemot sina kunder. Eftersom kunderna utgör en 
stor den av denna studie har vi också valt att se det ur kundens perspektiv. Vi hittar stöd för 
vårt resonemang i Tebelius och Patels bok (1987) där de skriver att det nödvändigtvis inte är 
av vikt att studera något utifrån enbart ett perspektiv. Genom att alternera mellan våra två 
perspektiv (tjänsteperspektiv och kundens perspektiv) möjliggör vi för oss själva att skapa en 
djupare förståelse för studiens område. Vi gör det också möjligt att se denna studie ur ett 
bredare perspektiv eftersom vi ser den utifrån såväl kundens perspektiv som ur ett 
tjänsteperspektiv.     

2.1.5 Val av källor och teorier 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 117) kännetecknas källor som är skrivna för andra 
ändamål än för denna uppsats för sekundära källor. Vi har uteslutande valt att använda oss av 
sekundära källor i samband med konstruktionen av vår teoretiska referensram. Det är främst 
utifrån vetenskapliga artiklar som vi utformat uppsatsen teorikapitel.  
 
Via sökmotorn Google började vi inledningsvis att söka efter relevant information till vårt 
ämnesområde. Till att börja med kombinerade vi olika sökord så som ”bemanningsföretag” 
och ”rekryteringsprocess”. Denna kombination resulterade i ett flertal träffar där det främst 
gick att återfinna företag verksamma inom bemanningsbranschen. Vi kom också i kontakt 
med Almega som är tjänsteföretagens organisation. Ytterligare information om studieområde 
gick också att finna via förbundet Bemanningsföretagen som är bransch- och 
arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom affärsgrenen.  Det här gav oss en 
bredare grund att stå på inför litteratursökningen på Umeå Universitetsbiblioteks hemsida 
samt via Stockholms Universitetsbibliotek.  
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Det var via universitetsbibliotekens hemsida som vi kom i kontakt med Gunilla Olofsdotters 
(2008) doktorsavhandling. I sin rapport diskuterar Olofsdotter olika organisationers val av att 
hyra in personal från bemanningsföretag för att kunna tillmötesgå de krav som samhället 
ställer genom mer flexibla organisationer. Unionens rapport har varit till stor hjälp när det 
gäller sammansättningen av teoriavsnittet som berör bemanningsföretagen och dess 
uppkomst. Genom denna rapport har vi också kommit i kontakt med andra forskare inom 
området i samband med konstruktionen av studiens inledande kapitel. Exempelvis Bellaagh & 
Isaksson (1999:6; 1999:7) som diskuterar bemanningsföretagens funktion i samhället och 
Walter (2005) som menar på att kunderna till bemanningsföretagen vill öka flexibiliteten i 
personalstyrkan för att kunna möta arbetstoppar och konjunktursvängningar.    
 
Vi har utgått ifrån Umeå Universitets databaser för att göra relevanta litteratursökningar bland 
den sekundära litteraturen i samband med uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. De 
vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för vår studie har företrädesvis hämtats från 
artikeldatabaserna Business Source Premier och Emerald fulltext. I den mån det varit möjligt 
har vi i första hand letat efter granskade artiklar som är välciterade. På så sätt kommer vi i 
kontakt med andra relevanta och publicerade artiklar inom studieområdet som också 
konstruerats. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89) Vi har även använt oss av böcker om vi funnit 
några av relevans för studiens genomförande.  
 
I samband med litteratursökningarna har vi försökt att kombinera några olika sökord för att 
hitta så många artiklar som möjligt som täcker upp vårt studieområde. Exempel på några 
sökord som vi också har kombinerat med varandra är: co-creation, consumer behaviour, 
goods-dominant logic, service-dominant logic, value-in-use, co-creation, värde och 
värdeskapande. Istället för att enbart hitta så dagsaktuella källor som möjligt har vi istället 
valt att fokusera på innehållet i dessa. Detta arbetssätt är helt i enlighet med Johansson-
Lindfors (1993, s. 89) argument gällande val av dagsaktuella källor.  
 
Vidare har vi valt att i första hand studera artiklarnas abstract för att bilda oss en uppfattning 
huruvida innehållet är relevant för vår studie. Bland de artiklar som vi bedömt som relevanta 
har vi också studera deras referenser för att på så sätt finna fler artiklar av intresse. En 
kombination av de sökord som vi angivit här ovan har resulterat i ett flertal artiklar. 
Exempelvis till Baier (1996) och Evans, Jamal & Foxall (2009) som diskuterar olika faktorer 
som kan ligga till grund för olika beteenden. Vargo & Lusch (2004), Gummesson (2004) och 
Grönroos (2006) beskriver utvecklingen av vårt samhälle från ett renodlat varu- och 
produktionssamhälle till att faktiskt innefatta tjänster och service och därigenom också blir 
mer kundorienterat. Genom artiklar av Woodruff (1997) och Zeithaml (1988) kan vi diskutera 
vad ett värde är och vad kundens upplevda värde är. Smith & Nagle (2005) har mer ingående 
studerat värdet och hur det interagerar med värdeanvändandet.     
 
Till metodkapitlet har vi uteslutande använt metodböcker i samband med uppsatsskrivande. 
Vi utgick ifrån litteratur som vi tidigare varit i kontakt med vid företagsekonomiska 
institutionen vid Handelshögskolan i Umeå men också kompletterat avsnittet med andra 
böcker. Metodböckerna har i första hand använts för sammansättningen av studiens 
metodologiska utgångspunkter och har främst representerats av Bryman & Bell, 2003; 
Johansson-Lindfors, 1993 och Patel & Davidsson, 2003. Dessa böcker har också utnyttjats i 
samband med uppbyggnaden av intervjuguiden. Anledningen till detta förfarande är för att vi 
ska ha en godkänd akademisk nivå på det material som ligger till grund för studiens 
genomförande.  
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2.1.6 Diskussion av primära och sekundära källor 

De sekundära källorna är utgångspunkten för denna studie och därför är det relevant att 
diskutera denna utifrån några olika kriterier (Andersen & Schwencke, 1998). Vi har därför 
valt att granska källorna utifrån Thorsten Thuréns fyra kriterier; äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet (2005, s. 13).  
 
Det första kriteriet som vi kommer att utgå ifrån är det som Thurén kallar oberoende. Detta 
kriterium mäter hur oberoende varje källa är, det vill säga i vilken omfattning den sekundära 
litteraturen är originell. I detta avsnitt är det vanligt förekommande att diskutera huruvida 
materialet är plagierat. Som vi redogjort för tidigare är merparten av källorna sekundär vilket 
innebär att den består av vetenskapliga artiklar, metodböcker och annan relevant litteratur. 
Merparten av de vetenskapliga artiklarna har vi erhållit via Umeå Universitetsbiblioteks 
databaser samt att dessa artiklar också blivit vetenskapligt granskade innan de publicerats.  
 
Metodböckerna har vi i första hand lånat från Stockholms Universitetsbibliotek men några av 
metodböckerna är vi själva ägare av. Med utgångspunkt ifrån detta resonemang bedömer vi 
risken som mycket liten att dessa källor ska vara plagierade (Thurén, 2005, s. 13). Vi har 
givetvis också använt oss av andra källor som inte återfinns via något universitetsbibliotek 
utan de har vi hittat via internet. Exempel på dessa källor är Bemanningsföretagen som är en 
bransch- och arbetsgivarorganisation samt tjänstemannafacket Unionens rapport 
Bemanningsbranschen- personal som handelsvara?. Även om materialet från dessa 
intresseorganisationer kan vara vinklade anser vi att syftet med litteraturen inte har någon 
direkt påverkan på studiens resultat eller någon inverkan på studiens trovärdighet. 
 
Ett annat kriterie är tendensfrihet som Thurén beskriver (2005, s. 13) är att de primära och 
sekundära källorna som ingår i studien inte ska ha en negativ inverkan på hur de framställs. 
Med detta menar Thurén att källorna inte ska måla upp en falsk bild av verkligheten på ett 
sådant sätt att författaren kan ha personlig nytta av hur materialet presenteras. Denna 
bristande objektivitet kan tendera att bero på en mängd olika företeelser men ekonomiska och 
politiska aspekter är två exempel på detta. Vi menar att de sekundära källorna som vi valt att 
använda oss av inte har en negativ påverkan på uppsatsen. De vetenskapliga artiklarna har i 
första hand varit granskade men också citerade i andra forskningsrapporter som publicerats i 
efterhand.  
 
Det tredje kriteriet som Thurén tar upp är tidssamband och det handlar i korta drag om källans 
trovärdighet i relation till dess ålder (2005, s. 13). Thurén anser att källornas aktualitet ska 
diskuteras utifrån dess existens. Med detta menar författaren att källans ålder bör finnas i 
åtanke men att det absolut inte är nödvändigt att enbart utgå ifrån detta eftersom det är 
innehållet i litteraturen som är det mest väsentliga. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89) Som vi 
tidigare poängterat i föregående avsnitt har vi valt att följa denna rekommendation för att inte 
relevanta källor ska sållas bort. Ett exempel på detta är Shostack (1977) som i sin artikel 
”Breaking free from product marketing” diskuterar hur tjänster skiljer sig åt från produkter i 
och med att de har en annan logik. Detta resonemang anser vi ligger till grund för övrig teori 
och av den anledningen ingår Shostack (1977) i vår studie.  
 
Det fjärde och sista kriteriet som Thurén tar upp i sin bok är äkthet (Thurén, 2005, s.13 ). En 
allmän definition är att källan faktiskt är äkta, det vill säga om källan faktiskt är vad den utger 
sig för att vara.  
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Precis som vi uppgav i föregående stycke utgår vi ifrån att de vetenskapliga artiklar som ingår 
i vår studie också är korrekt granskade och att de ska vara äkta eftersom det är andra forskare 
än de vi hänvisat till som har refererat till dessa källor.  
 
Vi vill dock poängtera att vi är väl medvetna om att även om dessa artiklar återfinns via Umeå 
Universitetsbibliotekets databaser över referenslitteratur utgör de ingen garanti för att de är 
äkta. Vi anser trots allt att det är en trygghet att använda oss av dessa istället för av 
referenslitteratur som ej återfinns via Universitetsbibliotekens databaser. Vi tycker oss kunna 
föra samma diskussion runt de metodböcker som ingår i denna studie eftersom de anser dessa 
vara betydelsefulla.  
 
Den litteratur som ingår i vår studie men som vi inte har återfunnit via universitetsbiblioteken 
har vi exempelvis kommit över via sökmotorn Google. Tjänstemannafacket Unionens rapport 
och Bemanningsföretagen (bransch- och arbetsgivarorganisationen) uppgifter behöver inte 
enbart vara vinklad till medlemmarnas fördel utan kan också vara vinklad till organisationens 
favör. Som vi tidigare har poängterat har vi haft detta i åtanke men eftersom detta material i 
första hand utgör en del av det inledande kapitlet i denna studie anser vi inte att det har en 
avgörande effekt för studiens resultat. Eftersom vi är väl medvetna om att internetkällor 
generellt sett har en lägre trovärdighet än exempelvis artiklar publicerade i vetenskapliga 
tidsskrifter, har vi i den mån det varit möjligt försökt att ersätta alternativt komplettera dessa 
internetkällor med vetenskapligt material.    

2.1.7 Sammanfattning av metodens första del  

Sammanfattningsvis kan sägas att vi utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det angreppssätt 
som ligger till grund för denna uppsats är deduktivt vilket innebär att vi utgår ifrån den 
teoretiska referensramen i samband med att det empiriska materialet samlas in. Vidare 
kommer vi att utgå ifrån både ett tjänsteperspektiv och ett kundperspektiv vilket gör det 
möjligt för oss att se denna studie utifrån ett bredare perspektiv. Slutligen har insamlingen av 
och merparten av den sekundära litteraturen hämtats från Umeå Universitetsbiblioteks 
referensdatabaser. Sekundär litteratur, främst metodböcker, har hämtats från Stockholms 
Universitetsbibliotek men också från våra privata ägor.          

2.2 Praktiskt förhållningssätt 

2.2.1 Metodval 

När det gäller val av metod för att samla in datamaterial brukar det i första hand vara 
kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod som nämns (Trost, 2007, s. 23-24). Enligt Bryman 
& Bell (2005) redovisas vanligtvis det kvalitativa datamaterialet verbalt till skillnad från det 
kvantitativa som oftast utgår från numeriska datauppgifter. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2006, s. 120; Svensson & Starrin, 1996, s. 55)  
 
Den kvantitativa forskningsstrategin är inte lämpad till vår studie eftersom vi ämnar tolka och 
förstå vilka värde företagen upplever av att anlita ett rekryteringsföretag i samband med en 
rekryteringsprocess. Denna forskningsstrategi är exempelvis användbar på studier där 
hypotesprövningar är aktuellt i samband med enkätinsamlingar. I denna typ av studie är det 
ofta många respondenter som ingår i studie och det material som samlas in är av mycket 
begränsad karaktär. (Bryman & Bell, 2003) 
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Intervjuer är troligtvis den mest använda metoden inom kvalitativ forskning på grund av dess 
flexibla natur. Intervjuarna behöver inte strikt följa intervjuguiden utan kan avvika och ställa 
följdfrågor som en reaktion på respondentens svar. Detta medför att denna typ av intervjuer 
blir mer följsamma efter den riktning som respondentens svar går i. Det är viktigt då en 
kvalitativ intervjus fokus är att undersöka respondenternas uppfattning. (Bryman & Bell, 
2003, s.360-361). En kvalitativ studie är mest fördelaktig för oss eftersom vi vill undersöka 
vilket värde företag upplever när de vänder sig till en bemanningsfirma vid en rekrytering. Vi 
har för avsikt att gå på djupet för att bilda oss en klar uppfattning i undersökningsområdet. Vi 
vill därför studera helheten och inte delar av materialet för att kunna tolka det insamlade 
materialet och skapa en förståelse för studies syfte och problemformulering. För att förtydliga 
detta ytterligare gör detta metodval det möjligt för oss att få mer detaljerad information och 
därmed resulterar det i att informationsinsamlingen blir vidare.   
 
Beroende på hur forskaren väljer att lägga upp intervjun kan dessa variera och skilja sig åt.  
Det finns två olika typer av intervjuer, semistrukturerad och ostrukturerad. Semistrukturerad 
intervju går ut på att den som intervjuar har en lista med teman som ska behandlas under 
intervjun, vilket ger respondenten möjlighet att forma svaren efter eget huvud. Detta är 
mycket viktigt då förståelse och tolkning av respondentens åsikter och upplevelser ska 
genomföras. De som genomför intervjuerna ges också möjligheten att ändra ordningen på 
frågor och lägga till nya. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 119f; Bryman & Bell, 2003, s. 366) Vi 
vill att det ska fungera problemfritt mellan oss och respondenterna för att vi ska undvika att 
eventuella misstolkningar ska uppstå i samband med intervjusituationen.  
 
Vid vår kvalitativa intervju har vi intagit ett semistrukturerat arbetssätt där vi använde en 
intervjuguide uppbyggd av fyra olika teman som vi ville beröra under intervjun. I 
metodavsnitt 2.2.5 kommer vi att mer ingående beskriva valda temaområde. Det valde vi för 
att ge personer som vi ville undvika att styra de respondenternas svar men också för att få nya 
infallsvinklar och svar som vi inte räknat med. En annan anledning till att vi valde detta 
arbetssätt var för att vi som intervjuade hade möjligheten att ändra ordningen på frågorna och 
ställa följdfrågor. Det skulle i sin tur leda till en flexibel intervju men samtidigt ge oss den 
information vi behövde och inte förlora fokus.  

2.2.2 Val av analysmetod 

I kapitel fem kommer vi att analysera vårt insamlade material utifrån de fyra temaområdena 
som vi byggt upp vår intervjuguide med. Vi kommer först att presentera vad 
intervjupersonerna svarat på vårt första temaområde inledande frågor innan vi presenterar de 
övriga tre områdena konsumentbeteende, värde och substitut. Eftersom vi utgått från ett 
deduktivt arbetssätt kommer vi att analysera det insamlade empiriska materialet utifrån den 
teoretiska referensramen. Det finns olika verktyg för hur textanalys ska genomföras och 
utifrån den forskningsmetod som vi valt kommer vi att göra en diskursanalys. Diskurs är ett 
begrepp som används flitigt inom samhällsvetenskapen, men det är dock svårt att finna en 
enhetlig definition. Hardy, Harley och Phillips (2004) beskriver begreppet diskurs som en 
analys av det skrivna och det talade. För vår studie innebär det att vi nu kommer att analysera 
materialet från intervjuerna i kombination med den teoretiska referensramen. Detta för att vi 
ska kunna tolka och förstå det insamlande materialet vilket i sin tur innebär att vi kan utläsa 
mönster och vad som indirekt kommuniceras. Om vi kan se ett gemensamt mönster i 
intervjupersonernas uppfattningar av värde och om det finns underliggande budskap i det som 
framkommit vid intervjuerna.  
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2.2.3 Primära källor 

Denna studie består sammanlagt av sex intervjuer. Det material som har samlats in i samband 
med dessa tillfällen kallas i forskningssammanhang för primära källor (Dahmström, 2005). 
Den deduktiva metoden medför således att vår empiriska studie är insamlad genom en 
intervjuguide vars frågor är konstruerade utifrån den teoretiska referensramen. Den teoretiska 
referensramen har vi byggt upp med sekundära källor, det vill säga främst bestående av 
vetenskapliga artiklar. De respondenter som skulle ingå i vår studie har på förhand fått 
tillskickad sig intervjuguiden samt ett följebrev där vi mer ingående preciserar studies syfte 
och problemformulering. Tanken med att samtliga respondenter skulle få ta del av 
intervjuguiden innan intervjutillfället var att vi ville förbereda dem inför intervjun. Vi ansåg 
att en chans till förberedelse skulle medföra att de respondenter som var riktigt intresserade av 
vår studie faktiskt skulle gå igenom frågorna och fundera runtomkring eventuella svar. Det 
skulle således ge så genomtänkta svar som möjligt. De intervjupersoner som inte väljer att 
förbereda sig tror vi inte kommer att ha en negativ konsekvens. Vi tror således inte att den 
kommer att påverka studien i alltför stor utsträckning. (Bryman & Bell, 2005) 

2.2.4 Val av primära källor 

I denna studie har vi utgått ifrån ett slumpmässigt urval vilket betyder att samtliga personer 
som är representativa, och som finns tillgängliga, också kan komma att ingå i vår studie. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 124) Även om vi har bestämt oss för ett slumpmässigt urval är det 
av vikt att komma i kontakt med rätt person, det vill säga en person som besitter rätt kunskap 
inom vårt ämnesområde. Utifrån detta resonemang har vi funnit sex personer som uppfyller 
dessa krav. Anledningen till varför det blev just sex personer var att vi inför studiens 
genomförande bestämde oss för att genomföra intervjuer till dess att vi uppfyllde en teoretisk 
mättnad. Detta innebär att vi genomförde intervjuer till dess att vi bedömde att vi inte fick 
någon ny information, vilket inträffade efter vi genomfört studiens sjätte intervju.     
 
I samband med vårt val av primära källor har inte val av branschområde eller yrkeskategori 
någon nämndvärd påverkan. Något som däremot är av vikt och som vi har försökt att vara 
tydliga gentemot våra respondenter i samband med att vi kontaktade företag, är att företaget 
som respondenten representerar anlitat ett bemanningsföretag i samband med en rekrytering 
till exempelvis en mer kvalificerad befattning, så som en chefstjänst. Ett annat önskemål från 
vår sida har också varit att vi vill att respondenten som representerar företaget också är den 
person som har haft mest kontakt med bemanningsföretaget alternativt varit den person som 
tagit beslut om att en bemanningsfirma ska anlitas. Det var således utifrån dessa grundkrav 
som vi arbetade när vi försökte få tag på intervjupersoner till vår studie.  
 
Inledningsvis arbetade vi utifrån en modell som vi själva konstruerat. Detta innebar att vi 
kontaktade några väl etablerade bemanningsföretag som vi med säkerhet visste utförde 
rekryteringsuppdrag åt kunder för mer kvalificerade befattningar. (Holme & Solvang, 1997, s. 
184) Vår tanke var att dessa bemanningsföretag i sin tur skulle ge oss kontaktuppgifter till 
några firmor som de sålt denna tjänsteprocess till. När samtliga bemanningsföretag nekade oss 
den informationen bytte vi strategi. Istället för att gå via bemanningsfirmorna kontakta vi 
istället några slumpmässigt större bolag och frågade dem om de hade anlitat något 
bemanningsföretag för denna rekryteringsprocess. Utifrån detta arbetssätt fick vi kontakt med 
två företag som visade stort intresse för att delta i vår studie. Ett av de två företagen nämnde i 
samband med detta samtal två andra företag som också anlitat bemanningsföretag i samband 
med rekryteringar.  



METOD 

 
 

13 
 

Detta tips följde vi upp och som resulterade i ytterligare två intervjupersoner. En annan 
respondent blev aktuell för vår studie efter det att en gemensam bekant till oss tipsat oss om 
detta företag. Den sista respondenten kom vi i kontakt med genom att Karlsson arbetat som 
semestervikare på detta företag och därigenom känner hon till att bolaget köpt denna tjänst av 
ett bemanningsföretag. Det var utifrån detta arbetssätt som vi kom i kontakt med samtliga 
respondenter som ingår i denna studie.  
 
Utifrån våra grundkrav resulterade det i att studiens intervjupersoner finns representerade från 
Piteå i norr till Stockholm i söder. Två av företagen finns representerade i Norrbottens län och 
övriga i Stockholms län. Värt att nämna kan också vara att två av sex intervjupersoner är 
manliga och att studien representeras av medelstora företag.    
 
Precis som vi uppgav i föregående avsnitt skickade vi mer utförlig information till de 
tilltänkta respondenterna genom ett följebrev och en intervjuguide. Nästa steg i processen var 
att boka in en intervjutid för samtliga intervjupersoner. Innan vi kontaktade tilltänkta 
respondenter för inbokning av intervjutillfällen hade vi som författare önskemål om att 
samtliga intervjuer skulle genomföras på samma sätt. Med tanke på företagens geografiska 
spridning valde vi att genomföra telefonintervjuer istället för personliga intervjuer med 
samtliga respondenter. Anledningen till varför vi valde detta förfaringssätt är för att vi ville att 
samtliga intervjutillfällen skulle utgå ifrån samma utgångspunkt och intervjukaraktär.  

2.2.5 Konstruktion av intervjuguide 

Vi har valt att följa Patel och Davidssons metodbok från 1994 (s. 60f) där de kommer med 
flera konkreta tips om vad vi bör ha i åtanke innan vi påbörjar intervjuerna. Standardisering 
och strukturering är två begrepp som de berör i metodboken. Begreppet standardisering 
behandlar utformningen av intervjufrågorna men också i vilken ordning dessa ska ställas. Det 
andra begreppet, strukturering, handlar om hur stort svarsutrymme respondenterna ska få för 
respektive intervjufråga (Patel & Davidsson, 1994, s. 60f).  
 
Vi har inte för avsikt att göra någon jämförande studie utan utifrån studiens syfte har vi vid 
varje intervjutillfälle valt att utgå ifrån samma intervjuguide vilket medfört att vi arbetat 
utifrån en standardiserad arbetsmodell vid samtliga intervjutillfällen. Som vi nämnt tidigare 
har vi försökt att konstruera frågorna på ett sådant sätt att det underlättar för respondenterna 
att tala fritt runt respektive intervjufråga. Eftersom nyckelordet med denna studie är 
företagens upplevda värde finns det inget svar som är rätt eller fel utan huvudsaken är att vi 
utgår ifrån deras egen definition i samband med att vi sammanställer resultatet av samtliga 
intervjuer. I metodavsnitt 2.2.1 nämnde vi att vi konstruerat vår intervjuguide utifrån fyra 
olika teman. Anledningen till varför vi har valt detta tillvägagångssätt är för att det ska 
underlätta för oss när vi ska sammanställa det insamlade datamaterialet. Vi anser också att det 
underlättar för läsaren att följa med i vår studie om det empiriska materialet och sedermera 
också analysavsnittet konstrueras på samma sätt. De fyra temaområden är inledande frågor, 
konsumentbeteende, värde och substitut. I vår intervjuguide (se appendix 1) går det att 
närmare studera vilka intervjufrågor som återfinns under respektive temaområde.    

2.2.6 Val av intervjufrågor  

I detta avsnitt hade vi tänkt att vi skulle beskriva lite mer ingående varför vi valt dessa 
intervjufrågor. Vi hoppas att vi genom detta tillvägagångssätt ska underlätta för läsaren att 
förstå hur varför vi konstruerat intervjuguiden så som vi gjort.  
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Vi hoppas också att det skapar en större förståelse bland läsaren för vår studie. Studiens syfte 
och problemformulering har resulterat i att vi valt att arbeta utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide.  
 
Vi har försökt att i våra intervjufrågor täcka av samtliga teoriområden men några 
teoriområden har vi behandlat mer ingående. Begreppet värde har vi behandlat utifrån 
företagets upplevda värde, värdeanvändande, samskapande och värdeskapande och teorier 
som rör företagets köpbeteende och förväntningar har vi behandlat i avsnitt 3.4 
konsumentbeteende.  
 
Inledningsvis började vi samtliga intervjuer med att respondenten fick förklara och definiera 
vad begreppet värde och tjänst är utifrån företagets synvinkel. Därefter fick 
intervjupersonerna mer ingående berätta för oss varför företaget har valt att anlita ett 
bemanningsföretag i samband med en rekryteringsprocess samt hur de gick tillväga när de 
bestämde sig för vilket bemanningsföretag de skulle anlita. Anledningen till varför vi inledde 
intervjuerna med dessa frågor är för att vi ansåg det vara en bra introduktion till intervjun och 
det ger oss också en grundläggande bild över vilka förväntningar företagen har på vald 
bemanningsfirma. Förutom dessa frågor frågade vi respondenterna om företaget tidigare har 
anlitat ett bemanningsföretag samt om firman i samband med rekryteringsprocessen 
motsvarade företagets förväntningar.  
 
Dessa intervjufrågor täcker upp vårt teoriområde 3.4 som bland annat berör 
konsumentbeteende där vi redogör för förväntningar och upplevda förväntningar.     
Vi valde även att konstruera frågor som berörde teoriområden köpbeteende. Genom att bland 
annat fråga vem på företaget som tagit beslut om att de ska anlita en bemanningsfirma samt 
vilka faktorer det är som gör att de väljer att anlita en firma istället för att själva genomföra 
rekryteringsprocessen. Det svar som respondenten gav på den frågan kunde sedermera också 
leda oss in på Service-dominant logic som vi skrev om i avsnitt 3.5.2. Frågor som berörde 
detta teoriområde var om företaget ansåg sig sakna något för att själva skulle kunna 
genomföra rekryteringen på egen hand samt om de ansåg att den bemanningsfirma som de 
anlitade erbjöd något som de själva inte hade tillgång till.   
 
Inom teoriområdet värde har vi konstruerat några olika intervjufrågor som berör värde i olika 
former. Några intervjufrågor behandlade vilka fördelar företaget har sett i att använda en 
bemanningsfirma i samband med en rekryteringsprocess samt vilket värde företaget upplever 
av det resultat som bemanningsfirman levererat efter processens genomförande. Andra frågor 
var om företaget hade kontakt med bemanningsföretaget under rekryteringsprocessens 
genomförande, hur frekvent återkommande denna dialog var samt om företaget var delaktiga i 
denna process trots att rekryteringsfirman utförde rekryteringen.   

2.2.7 Genomförande av intervjuerna 

De intervjupersoner som ingår i denna studie kommer inte från samma stad utan den 
geografiska spridningen leder till begränsade möjlighet för oss att genomföra personliga 
intervjuer. Av denna orsak bestämde vi oss tidigt för att samtliga respondenter skulle 
intervjuas via telefon. Vi ville säkerställa att samtliga respondenter behandlades likvärdigt och 
av den anledningen använde vi oss av samma förfaringssätt vid intervjusituationen. I Bryman 
och Bell (2005, s. 140) framkommer det exempelvis att personliga intervjuer är att föredra för 
att inte gå miste om viktiga ögonvittnesskildringar. Exempel på ögonvittnesskildringar är 
kroppsspråk och andra uttryck som enbart går att bevittna om intervjuaren ser respondenten. 



METOD 

 
 

15 
 

Det var vara en fråga eller någon annan företeelse som gör att respondenten reagerar eller 
agerar på ett sätt som enbart går att se om intervjuaren är vittne till detta.    
 
I samband med att vi kontaktade respondenterna kontrollerade vi också med dem om vi fick 
tillåtelse att spela in intervjuerna. Detta för att båda uppsatsförfattarna inte var närvarande vid 
intervjutillfället vilket gjorde det möjligt för den andre författaren att ordagrant ta del av hela 
intervjun. Att banda intervjuerna inger också en trygghet för intervjuaren eftersom det är svårt 
att hinna med att anteckna, lyssna och ställa relevanta följdfrågor om det skulle vara aktuellt. 
Den sammanlagda kvalitén på intervjun blir högre. Vi får medhåll i vårt resonemang av Patel 
och Davidsson (1994). Tilläggas ska dock att det inte alltid kan vara fördelaktigt att banda 
intervjuer även om respondenterna gett sitt godkännande. Vid de tillfällen där känsliga ämnen 
berörs kan det hindra respondenterna från att fritt uttrycka sig (Bryman & Bell, 2005, s. 375; 
Jacobsen, 2002, s. 161). Vi anser dock att vårt ämnesområde inte behandlar ett så pass 
känsligt ämne att det skulle hindra respondenterna att uttrycka sig fritt. Vi har dessutom valt 
att anonymisera studien för att för att få respondenterna känna sig tryggare.   
 
Vid samtliga telefonintervjuer påbörjade vi samtalen på samma sätt, det vill säga vi inledde 
med att presentera oss själva samt vad problemformuleringen och syftet med vår studie var. 
Även om vi varit i kontakt med intervjupersonerna tidigare ansåg vi det vara relevant att än en 
gång påminna respondenten om ämnesområdet för att vi skulle hålla oss till studiens 
ämnesområde. Dock kunde inte båda författarna närvara vid alla intervjutillfällena vilket 
skulle kunna medföra att intervjuerna skiljer sig något åt. Detta eftersom författarna kan ha 
valt att ställa olika följdfrågor. När vi lyssnat igenom materialet kunde vi konstatera att vi 
ställt liknade följdfrågor och därför skiljer sig inte materialet åt på grund av det.    
 
Vid samtliga intervjutillfällen försäkrade vi oss också om att vi uppsatsförfattare vistades i en 
lugn och stillsam miljö för att få respondenterna att känna sig avslappnade. Av den 
anledningen ringde uppsatsförfattarna hemifrån till respondenterna alternativt från ett 
grupprum. Vi har också försökt att anpassa oss efter respondenterna när det gäller 
intervjutillfälle. Vi tror att detta är ytterligare en aspekt som får respondenterna att känna sig 
avslappnade. 
 
Tilläggas kan också att vi i resultatavsnittet har valt att använda oss av citat för att styrka 
innehållet. Citaten ser vi som ett komplement till den text som vi har återgivit i egna ord. I 
och med att vi fick tillåtelse av respondenterna att spela in intervjun har vi kunnat återge 
exakta citat som återfinns i resultatavsnittet.    
 
 



METOD 

 
 

16 
 

 
Tabell 1. Sammanställning av de intervjuerna. Egen bearbetning.  

RESPONDENT BEFATTNING DATUM   TID INTERVJUFORM 

Respondent A Personal-
administratör 

2010-04-17 37 min Semistrukturerad 
telefonintervju 

Respondent B Kundservicechef 2010-04-19 26 min Semistrukturerad 
telefonintervju 

Respondent C Ekonomi- och 
personalchef 

2010-04-20 30 min Semistrukturerad 
telefonintervju 

Respondent D Personalchef 
teknik och 
försäljnings-
avdelningen 

2010-04-21 25 min Semistrukturerad 
telefonintervju 

Respondent E Head of Data 
Management, 
Fund and 
Portfolio 
Administration 

2010-04-27  27 min Semistrukturerad 
telefonintervju 

Respondent F Personalchef 
capital markets 

2010-04-29  38 min Semistrukturerad 
telefonintervju 

 

2.2.8 Intervjuernas karaktär 

Respondent A  
Studiens första intervju kändes mycket avslappnad eftersom respondenten var lättsam att prata 
med. Respondenten hade förberett sig inför telefonintervjun genom att skriva ut 
intervjuguiden och gå igenom frågematerialet. Intervjuperson A uppfattades som engagerad 
och lämnade väl genomtänka svar på samtliga intervjufrågor. Respondenten vistades i en lugn 
miljö där inga störningsmoment förekom.        
 
Respondent B  
Studiens andra intervju upplevdes också som mycket avslappnad. Även denna respondent 
hade förberett sig väl inför intervjusituationen genom att på egen hand ha gått igenom hela 
intervjuguiden och besvarat samtliga intervjufrågor. 
Resultatet var att de svar som B gav kändes kortfattade men genomtänkta. Även denna 
intervjuperson uppfattades som mycket engagerad eftersom personen i fråga ställe frågor 
utanför intervjuramen om vårt uppsatsämne.   
 
Respondent C  
Den tredje telefonintervjun genomfördes helt enligt planerna. Precis som de andra två 
telefonintervjuerna hade respondenten förberett sig genom att ha studerat intervjuguiden i 
förväg. Intervjusituationen var avslappnad varpå de svar som respondenten lämnade 
upplevdes kort och koncisa. Även denna respondent vistades i en lugn och stillsam miljö och 
där inga störningsmoment förekom under hela intervjusituationen.   
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Respondent D  
Studiens fjärde intervju kändes avslappnad och även denna respondent hade tagit del av vår 
intervjuguide inför telefonintervjun. De frågor som intervjupersonen fick besvarades mycket 
kortfattat men svaren var innehållsrika vilket tyder på att respondenten var väl insatt i 
företagets rekryteringsprocess. Även denna intervjumiljö var lugn och inga störningsmoment 
förekom under hela intervjusituationen.  
 
Respondent E  
Den femte intervjupersonen kändes väl förberedd då svaren på frågorna upplevdes 
genomtänkta och väl formulerade. Det märktes även på att svaren var relativt korta men ändå 
besvarades frågorna som ställdes på ett bra sätt. Precis som de tidigare intervjuerna vistades 
intervjupersonen i lugn miljö och blev inte störd eller distraherad av något.    
 
Respondent F  
Studiens sjätte och sista intervju genomfördes även den via telefon och de svar som 
respondenten gav var mycket innehållsrika även om intervjupersonen inte hade haft möjlighet 
att titta igenom intervjuguiden inför intervjutillfället. Respondenten var mycket insatt i 
företagets rekryteringsprocess och gav därmed väl genomtänkta svar. Telefonintervjun 
genomfördes i en lugn och stillsam miljö där inga störningsmoment förekom.  

2.2.9 Bearbetning av intervjumaterialet 

Det insamlande materialet från respektive intervju transkriberades inledningsvis ordagrant 
eftersom båda uppsatsförfattare inte närvarande vid intervjutillfället. En ordagrann 
transkribering minimerar också risken för oss att gå miste om relevant information som vi 
annars skulle förlora om vi inte inledningsvis reflekterat över det insamlande materialet i 
transkriberad form. När detta arbete var genomfört rensades samtliga dokument på nytt och 
irrelevant information så som ofullständiga meningar plockades bort innan materialet 
skickades ut till respektive respondent för godkännande. Bland de respondenter som valde att 
svara på utskicket fick vi bra feedback från och de godkände det material som vi skickat ut till 
dem.  
 
Endast två av sex respondenter besvarade vårt utskick men vi utgick ändå ifrån att de godkänt 
materialet. Motivet till detta är att vi klart och tydligt hade preciserat för var och en av 
respondenterna vad syftet med utskicket var samt vad ett uteblivande svar från deras sida 
innebar. I det fjärde kapitlet som berör studiens empiriska material kommer vi att för läsaren 
presentera det transkriberade materialet från respektive respondent som vi har valt att återge 
med egna ord. Som vi tidigare har poängterat har vi valt att använda oss av citat för att 
förtydliga respondenternas åsikter och ståndpunkter.    

2.2.10 Källkritik primärdata 

Inledningsvis kan vi börja med att kommentera hur intervjusituationerna har sett ut. 
Förutsättningarna för samtliga intervjuer har varit likvärdiga vilket innebär att studiens 
trovärdighet bör öka eftersom datainsamlingen hade ett likvärdigt förlopp även om samtliga 
intervjuer inte genomfördes av samma uppsatsförfattare. En uppsatsförfattare genomförde 
fyra av sex telefonintervjuer. Att detta ska ha en negativ effekt för resultatet anser vi inte vara 
troligt eftersom båda uppsatsförfattarna närvarade vid den första telefonintervjun. Detta 
gjorde vi för att underlätta vid de kommande intervjuerna när enbart en av författarna skulle 
närvara.    
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Som utomstående anser vi det också vara av central vikt att förhålla oss neutrala till 
intervjutillfällena för att vi som författare inte ska ha en negativ inverkan på respondenterna. 
Exempel på detta är att författarna låter sina personliga åsikter ta över alternativt att 
intervjufrågorna blir ledande. Andra möjliga risker är att frågorna är otydliga vilket kan 
medföra att respondenternas svar blir felaktiga eftersom vi misslyckats med 
frågekonstruktionen.  
 
Även om ämnesområdet i sig inte är känsligt har vi valt att anonymisera hela studien. Vi anser 
det inte vara av relevans att offentliggöra vilka företag det är som ingår i vår studie. Det som 
vi tycker är centralt är istället att redogöra för vilket värde företagen på dagens arbetsmarknad 
uppfattar med att i samband med en rekrytering vända sig till ett företag verksam inom 
bemanningsbranschen. En fördel med detta tillvägagångssätt är att samtliga intervjupersoner 
inte behöver vara rädda för att de svar som respondenterna lämnar ska få negativa 
konsekvenser eftersom vi inte kommer att uppge några person- eller företagsnamn i vår 
studie.    
 
Slutligen vill vi också kommentera vårt val av intervjupersoner. Utifrån studiens syfte och 
problemformulering anser vi att de resultat och slutsatser som vi kommer att presentera enbart 
kan generaliseras på denna studie. Eftersom vi är medvetna om detta anser vi därför också att 
antalet intervjuperson är rimligt och att studien därför också kan anses vara tillförlitlig.  

2.2.11 Sammanfattning av metodens andra del 

I denna studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ metod och det empiriska materialet 
kommer vi att samla in genom semistrukturerade telefonintervjuer. Eftersom vi utgått från ett 
deduktivt arbetssätt kommer vi att analysera det insamlade empiriska materialet utifrån den 
teoretiska referensramen. Vi har utgått ifrån ett bekvämlighetsurval i samband med våra val 
av primära källor och vi har byggt upp vår intervjuguide utifrån den teoretiska referensramen. 
Intervjuguiden består av de fyra olika temaområdena inledande frågor, konsumentbeteende, 
värde och substitut. Samtliga intervjuer genomfördes helt enligt planerna och den längsta 
telefonintervjun varade i 38 minuter att jämföra med den kortaste på 25 minuter. Det material 
som vi samlade in transkriberades innan det skickades ut till respondenterna för godkännande.
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3. Teoretisk referensram 
Samtidigt som detta kapitel ligger till grund för studiens genomförande är tanken att avsnittet 
ska ge en trovärdighet till studien. Utifrån detta resonemang har vi valt att bygga upp den 
teoretiska referensramen utifrån olika synsätt och teorier kring konsumentbeteende Goods-
dominant logic, Service-dominant logic, co-creation och value-in-use för att kunna besvara 
studiens problemformulering. Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel att göra en 
teorisammanfattning för att förtydliga hur valda teorier har applicerats på vår studie.     

3.1 Bakgrund teoretisk referensram 
För att som läsare lättare kunna introduceras till studieområdet har vi valt att inleda detta 
kapitel med ett inledande teoriavsnitt. Vi har valt att göra denna indelning för att det ska 
underlätta förståelsen för värdet. Vi har valt att dela in vårt teorikapitel i 8 delar. Efter vårt 
inledande teorikapitel har vi för läsaren presenterat ett avsnitt som enbart berör 
bemanningsbranschen. Anledningen till varför vi valt att ta med detta beror på att vi vill 
introducera läsaren i branschen genom att redogöra för bemanningsbranschens historia och 
hur utvecklingen sett ut och att konkurrensen blivit hårdare sedan det 1992 blev lagligt att 
bedriva personaluthyrning i Sverige (Andersson & Wadensjö, 2004:15, s. 4). Vi kommer 
också beskriva hur företagen i denna bransch inte bara hotas av ökad konkurrens utan också 
av substitut till deras tjänster. (Johnsson et al, 2009, s 33) Vi anser det vara av vikt att läsaren 
har en god kännedom för branschen och dess utveckling för att få en förståelse för vårt 
studieområde.     
 
Efter vårt inledande teoriavsnitt av bemanningsbranschen har vi valt att mer ingående 
presentera olika teorier som är av relevans för studiens utformning. Vi kommer därför att 
fortsätta kapitlet med konsumentbeteende eftersom det värde som ett företag kan uppleva av 
att anlita ett bemanningsföretag i samband med en rekrytering, kan grunda sig på olika 
faktorer som kunden uppfattar samt i olika beteenden för hur kunden uppfattar värdet (Baier, 
1996; Evans, Jamal & Foxall, 2009).  Vidare i kapitlet kommer vi att presentera Goods-
dominant logic och Service-dominant logic. Anledningen till varför dessa två synsätt 
presenteras är för att de beskriver utvecklingen av vårt samhälle från ett renodlat varu- och 
produktionssamhälle till att faktiskt innefatta tjänster och service och därigenom också blir 
mer kundorienterat (Vargo & Lusch, 2004; Gummesson, 2004; Grönroos, 2006). Service-
dominant logic utgår ifrån att det samhälle vi idag lever i innebär att kunderna är allt mer 
involverade i konstruktionen av den produkt de köper. Det kan också förhålla sig så att 
köparen är med under hela processen, dvs. i hela skapandet och utförandet av tjänsten.   
 
Efter Service- dominant logic har vi valt att redogöra för samskapande värde och 
värdeanvändande som också utgör de två sista teoridelarna i denna studie. Avledningen till 
varför vi har valt att ta med value-in-use beror på att det är ett begrepp som har vuxit fram ur 
Service-dominant logic och förklarar för oss att värdet påverkas av hur köparen använder och 
utnyttjar produkten eller tjänsten. Eftersom Vargo & Lusch (2008) menar på att värdet är en 
form av samskapande genom en kombination av olika aktörer på marknaden, så som företag 
och kunder, utgör dessa teorier en stor relevans för studiens genomförande och resultat. 
 
Teorikapitlet kommer att avslutas med en sammanfattande diskussion och modell för att 
underlätta för läsaren att få en ökad förståelse för varför dessa teorier är applicerbara på vår 
studie.  
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I och med detta avsnitt hoppas vi att vi har skapat en gynnsammare förutsättning för läsaren 
att följa med i motiveringen till valda teorier samt i de teoridiskussioner vi sedermera kommer 
att göra. Vi vill också påpeka att vi endast har valt att översätta några teoretiska begrepp till 
svenska. Anledningen till detta förfarande är att vi vill undvika felaktiga tolkningar och 
missuppfattningar av teorier som vi kommer att behandla.  

3.2 Bemanningsbranschen 
Före år 1992 var det förbjudet att bedriva personaluthyrning i Sverige men denna siffra 
ändrades ganska snabbt i samband med att det blev lagligt. (Andersson & Wadensjö, 2004:15, 
s. 4) I enlighet med bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagens uppgifter 
för år 2008 var det drygt 122 000 personer som någon gång under detta år arbetade i 
bemanningsbranschen. Förutom att organisationen utökar sin medlemslista förekommer det 
också i rapporten att de årsanställda uppkommer till drygt 59 000 personer 
(Bemanningsföretagen.se). Branschen representeras främst av den yngre generationen och år 
2002 var någon gång under året 75 % av den svenska befolkningen mellan 25 och 35 år 
verksamma i yrkesgrenen (Andersson & Wadensjö, 2004:15, s. 36). De yrkesområden som 
representeras av personal från bemanningsbranschen är bland annat kontor/administration, 
ekonomi/finans, teknik/IT, hälso- och sjukvård, försäljning, bygg samt hotell- och 
restaurangbranschen. Utvecklingen har därmed gått från att hyra ut personal för mer 
standardiserade uppdrag till mer avancerade och kvalificerade uppdrag där specifik utbildning 
eller annan spetskompetens är ett krav av kundföretaget(Bemanningsföretagen.se).   
 
Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen omsatte bemannings- 
branschen år 2008 drygt 20 miljoner kronor där de fyra stora aktörerna bestående av 
Manpower, Proffice, Adecco och Poolia tillsammans hade en marknadsandel på nära 70 % 
(Andersson & Wadensjö, 2004:15, s.6). Under 2009 gick omsättningen ner pga 
konjunkturläget och i jämförelse med föregående år sjönk omsättningen under året med 23 
procent. Bemanningsbranschen har en mycket stark och viktig ställning i den svenska 
samhällsekonomin och där det idag finns drygt 380 företag som är medlemmar i bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen (Almega). Bland dessa medlemmar är ca 80 
företag ännu inte auktoriserade (Bemanningsföretagen.se).  
 
Bemanningsföretagens verksamhet kan delas in i de fyra olika tjänsteområdena uthyrning, 
entreprenad, omställning och rekrytering. Tjänsteområdet uthyrning innebär att ett 
bemanningsföretag tillhandahåller en arbetstagare till det inhyrande företaget för en kortare 
eller längre period. Entreprenad innebär att bemanningsföretaget uträttar en viss funktion åt 
ett kundföretag och omställning innebär att de medverkar i samband med att en förändring ska 
ske inom ett företag med en befintlig personalsammansättning. Förberedelse till omplacering 
och förflyttning till andra kundföretag är två exempel på omställning. Det fjärde 
tjänsteområdet, rekrytering, innebär att bemanningsföretaget utför hela eller delar av en 
rekryteringsprocess åt kundföretaget. För att förtydliga detta ytterligare kan alltså ett företag 
välja i hur stor utsträckning de vill att bemanningsföretaget ska sköta rekryteringsprocessen. 
Vi har dock valt att inte lägga någon större vikt i vilken omfattning kunden utnyttjat 
bemanningsföretaget. Det centrala för oss är att de företag som ingår i vår studie har 
erfarenhet av bemanningsföretag eftersom de använt sig av dem.   
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Exempel på arbetsuppgifter som ett bemanningsföretag utför är att de administrerar 
platsannonser, genomför intervjuer av kandidater, utför referenstagning samt presenterar 
den/de aktuella kandidaten/kandidaterna för kundföretaget. (Bemanningsföretagen; Bellaagh 
& Isaksson, 1999:7, s. 1, 3)  
 
Som författare inser vi att det inte bara är i Sverige som antalet yrkesverksamma har ökat 
inom ovan angivet branschområde. (Andersson & Wadensjö, 2002, s. 259) Marknaden i USA 
har funnits under en längre tid och av den anledningen har begreppet hunnit rota sig fast. 
Enligt Ono (2009, s.1) finns det idag drygt 2,5 miljoner amerikaner verksamma inom de 
amerikanska bemanningsföretagen (Bemanningsföretagen.se). Det är inte bara i USA som det 
finns en stor marknad utan det har även skett en ökning i Europa. Sedan 1992 har det inte bara 
skett en fördubbling av antalet yrkesverksamma inom branschen i Sverige utan också i länder 
så som Danmark, Italien och Spanien (Storrie, 2002).  
 
Företagen inom bemanningsbranschen hotas inte bara av ökad konkurrens utan också av 
substitut till deras tjänster. Porters Five Forces Framework är utvecklad för att värdera 
konkurrenskraften på marknaden och består av fem delar. Den del som är relevant och 
applicerbar på vår studie heter The threat of subsitutes. Substitut är tjänster eller produkter 
som producerar och erbjuder liknande produkter eller tjänster som ett annat företag. 
Ledningen på ett företag tenderar ofta att lägga för mycket fokus på konkurrenter och ser inte 
hotet från substitut av varor eller tjänster. Ett substitut kan uppstå om kunden väljer att 
genomföra tjänsten själv vilket innebär att kunden väljer att utföra rekryteringen på egen 
hand. Detta skulle naturligtvis vara ödesdigert för bemanningsfirman eftersom det innebär att 
de förlorar sin kund. (Johnson et al, 2009, s.33)   
 
När det gäller arbetsvillkoren för arbetstagare verksam inom branschen kan dessa variera 
kraftligt beroende på vilket land personalen är verksam i eftersom lagar och avtal i stor 
utsträckning skiljer sig åt (Bellaagh & Isaksson, 1999:7, s. 3). Nationellt säger den svenska 
lagen att det är bemanningsföretaget som är arbetsgivare vilket innebär att företaget har det 
juridiska ansvaret samt är ansvarig för personalens anställningskontrakt.  Vidare är det också 
bemanningsförtaget som garanterar branschavtal och kollektiva rättigheter vilket innebär att 
kundföretaget är friade från ansvaret. (Storrie, 2002, s. 13ff) Anställningsformen kan variera 
för personer verksamma inom branschen vilket innebär att de tre anställningsformera 
tillsvidareanställning, provanställning och tidsbegränsad anställning är möjliga. Exempel på 
tidsbegränsade anställningar är projekt-, vikariat-, säsongs- och tillfälliga behovsanställningar. 
(Andersson & Wadensjö, 2004, s. 2ff; Unionen.se) Tidsbegränsade anställningar kan 
exempelvis utnyttjas av företag vid arbetstoppar men också för att möta 
konjunkturssvängningar.   

3.3 Vad är en tjänst?  
Studiens problemformulering är att undersöka vilket värde företagen uppfattar av att använda 
en rekryteringsfirma vid en rekryteringsprocess. Eftersom bemanningsföretagen erbjuder just 
tjänster är det av relevans att för läsaren klargöra hur forskare på området har definierat 
begreppet tjänster.  
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Det som enligt Zeithaml et al. (1985) utmärker en tjänst är dess opåtaglighet och dess 
immateriella karaktär. Kunden kan alltså inte ta på eller prova tjänsten innan den konsumeras. 
Ytterligare utmärkande karaktärsdrag för en tjänst är att vilka kunder som deltar i processen 
påverkar tjänsten och skapar således unika tjänster. Samtidig produktion och konsumtion är 
också något som kännetecknar en tjänst. Slutligen kan inte tjänster sparas eller lagras för att 
användas vid ett senare tillfälle vilket också är något som karakteriserar en tjänst. Tjänsten 
som bemanningsbranschen erbjuder sina kunder kännetecknas av Zeithamls utmärkande 
karaktärsdrag. När ett företag bestämt sig för att vända sig till ett rekryteringsföretag kan de 
inte vidröra eller prova tjänsten innan. Tjänsten kan inte heller lagras eller sparas för att 
användas vid ett senare tillfälle utan produktion och konsumtion sker samtidigt.  
 
Grönroos är en annan forskare som har försökt att ge sig på en definition och han definierar 
begreppet enligt följande: 

 
“…services can be defined as processes that consist of a set of activities which 
take place in interactions between a customer and people, goods and other 
physical resources, systems and/or infrastructures representing the service 
provider and possibly involving other customers, which aim at solving customers´ 
problems” (Grönroos, 2000, s. 46)   

 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av både Grönroos (2000) och Zeithaml et al. (1985) 
definitioner om vad en tjänst är. Vi har således inte valt en specifik definition utan anser att 
båda definitionerna är applicerbar på vår studie.  
 
Nu när vi har definierat vad som enligt Zeithaml et al. (1985) och Grönroos (2000, s. 46) 
utmärker en tjänst anser vi att det är rimligt att redogöra för olika beteenden för att kunna 
besvara vår problemformulering. Eftersom vi inte har funnit några studier som mer ingående 
har redogjort för denna problematik tycker vi att det är nödvändigt för oss att redogöra för 
konsumentbeteende i vårt teorikapitel.    

3.4 Konsumentbeteende 
Enligt Baier (1969) är värde en av många faktorer som avgör kundens beteenden. Andra 
faktorer som även de har en stor inverkan på kundens beteende är lärande, motivation, 
respons, ålder, perception och grupper. (Evans, Jamal & Foxall, 2009) För att vi ska förstå hur 
kunden uppfattar värdet av att använda ett bemanningsföretag vid en rekrytering är det 
nödvändigt för oss att använda teorier inom konsumentbeteende. Detta för att förstå hur 
kunden kan påverkas av olika faktorer när denne uppfattar saker som sker i omgivningen och 
framför allt hur denne uppfattar värdet. Konsumentbeteendet är ett otroligt vitt och brett ämne 
och av den anledningen har vi därför valt att fokusera på utvalda delar inom ämnet som vi 
anser vara applicerbara på vår studie. Förväntningar och upplevelser är ett område inom 
konsumentbeteendet som vi i denna studie har valt att fördjupa oss i för att sedermera 
applicera på vår studie.  
  
Många forskare inom konsumentbeteende diskuterar förväntningar och upplevelser. Detta är 
en mycket viktig del när kunden värderar företag och tjänster. Dessa uppstår från tidigare 
erfarenheter, önskningar och behov, marknadsföring och reklam. (Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998) Enligt Peters och Olson (2005, s.403) är förväntningar uppfattningar om 
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produkten eller tjänsten före köpet och perceptioner är uppfattningar om hur väl produkten 
eller tjänsten motsvarade förväntningarna.  
Kopplat till vår studie innebär det att kundernas förväntningar kan skapas och formas av deras 
tidigare erfarenheter av att använda en rekryteringsfirma. Dessa kan också skapas av 
önskningar och behoven som kunden söker t.ex. i samband med omfattade 
rekryteringsprocesser där tid, kunskap och resurser saknas. Det kan förhålla sig som så att ett 
företag inte har tillräckligt med kunskaper för att utföra en chefsrekrytering och av den 
anledningen väljer att anlita ett bemanningsföretag för denna process. Ett annat exempel är att 
ett företag expanderar kraftigt och av den anledningen behöver göra rekryteringar till flertalet 
tjänster. En så pass omfattade rekryteringsprocess kräver stora resurser och mycket tid vilket 
många företag saknar. Att anlita ett banningsföretag kan därför vara lösningen på problemet.  
 
Hur nöjd kunden är beror på hur stor skillnaden är mellan förväntningarna och upplevelsen. 
Om förväntningarna inte blir uppfyllda kan detta leda till olika sorters missnöje, ett kortsiktigt 
och ett långsiktigt. Det kortsiktiga missnöjet gäller precis som det låter bara för stunden 
medan det långsiktiga kan leda till en förlorad kund. (Bishop Gagliano & Hathcote, 1994, s. 
60 ff.) Om förväntningarna istället överträffas kommer kunden att bli mer belåten än om 
förväntningarna inte överträffats. Om förväntningarna överträffas kommer de att stiga till 
nästa gång tjänsten utnyttjas eller produkten köps. Det kan vara svårt för säljaren att tackla det 
faktum att förväntarna stigit och att kunden förväntar sig än mer än förra gången. (Jamal & 
Naser, 2002)  
 
Enligt Ojasalo (2001) kan förväntningar delas in i ”fuzzy & precise” (klar och vag), ”implicit 
& explicit” (implicit och explicit) det vill säga om kunden uttalat förväntningen eller inte, och 
”unrealistic & realistic” (orealistisk och realistisk). Det innebär att kundens förväntningar 
kan vara mycket klara, tydliga och uttalade vilket kan bero på kundens tidigare erfarenheter. 
Förväntningarna kan också vara mycket vaga och otydliga samt outtalade som i vår studie 
exempelvis kan bero på att kunden inte har några erfarenheter av att vända sig till ett 
bemanningsföretag. Det kan därmed finnas en risk för att kunden har orealistiska 
förväntningar, men vi anser att detta skulle kunna avhjälpas med klar och tydlig 
kommunikation till nuvarande och potentiella kunder. Detta tillvägagångssätt rekommenderas 
för att kunderna inte ska få en felaktig bild av företaget och de tjänster som erbjuds. Den bild 
som följer här nedan bidrar med en helhetsbild av vilka olika typer av förväntningar som finns 
(se figur 1).   
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Figur 1.  Olika typer av förväntningar som finns. (Ojasalo, 2001, s. 206)   
Ett mycket viktigt område inom konsumentbeteende är köpbeteende. (Evans et al. 2009, s. 
125 ff.). Detta område är intressant och viktigt då vår intention är att undersöka vilket värde 
företagen uppfattar av att använda en rekryteringsfirma vid en rekryteringsprocess. Värdet 
som kunderna upplever med att använda sig av ett bemanningsföretag är delvis en förklaring 
till varför de väljer att köpa denna tjänst och vi anser att det är här som kundens köpbeteende 
kommer in i bilden. Enligt Evans et al. (2009) finns det skillnader mellan ett företags 
köpbeteende och en kunds köpbeteende. Skillnaden är att ett företags köp påverkas mycket av 
miljö, budget, kostnader, profit, sociala faktorer och gruppdynamik eftersom det kan vara mer 
än en person inblandad i köpbeslutet. Även om företaget är kunden kan firman vid en del 
tillfällen välja att inte konsumera det som köps.  I vår studie kommer vi inte att inrikta oss på 
dessa tillfällen eftersom vi valt att fokusera på företag som har köpt en tjänst (en 
rekryteringsprocess) av ett bemanningsföretag som de själva utnyttjar.  
 
En anledning till varför vi redogör för denna teori beror på att ett företags beslut av att anlita 
ett bemanningsföretag i samband med en rekryteringssituation exempelvis kan påverkas av 
företagets budget, profit och kostnader. Genom att bland annat utgå ifrån denna teori kan vi 
skapa en förståelse för huruvida köpbeteende har en inverkan för det värde som kunden 
uppfattar.    

3.5 Goods-dominant logic och Service-dominant logic 
Värde har blivit diskuterat och debatterats sedan Aristoteles dagar. Det har allt sedan dess har 
det uppstått många sätt att se på värde. Två huvudsakliga åsikter och synsätt om värde och 
värdeskapande är ”value-in-exchange” och ”value-in-use”. Det traditionella sättet att se på 
värde kallas Goods-dominant logic och baseras på value-in-exchange och presenteras nedan i 
avsnitt 3.5.1. (Vargo & Lusch, 2004; Vargo, Lusch & Morgan, 2006) Vidare kommer vi i 
avsnitt 3.5.2 att gå in på utvecklingen från Goods-dominant logic till Service-dominant logic. 
(Shostack, 1977; Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 2006; Wikström, 1996; Sundström, 2009) 
Utvecklingen till Service-dominant logic gestaltades i samband med att det svenska samhället 
utvecklades från ett industrisamhälle till att i allt större utsträckning vara ett tjänstesamhälle 
(Fürth et al., 2002). För att kunna presentera Service-dominant logic anser vi det vara 
väsentligt att inledningsvis först redogöra för Goods-dominant logic.   

3.5.1 Goods-dominant logic 

Aristoteles var den första att skilja på ”value-in-exchange” och ”value-in-use” och allt sedan 
dess har ämnet blivit diskuterat av många olika forskare. (Fleetwood, 1997, s, 732-733) En av 
dem var Adam Smith som diskuterade värde och värdeskapande i samband med ekonomisk 
utveckling och forskning av marknaden. Smith valde precis som Aristoteles att dela upp dem i 
”value-in-exchange” och ”value-in-use”. Smith påstod även att produkterna med högst 
”value-in-use” hade liten eller ingen ”value-in-exchange” och vise versa. (Smith, 1776; 
Smith, 2000) I Smiths syn på värde och tillverkning återfanns fokus i produktionen av 
materiella föremål. Produkten eller föremålet var inbäddad med ”value-in-exchange” och blev 
fokus i den Neoklassiska skolan. På så sätt blev ekonomisk forskning inrättad på Goods-
dominant logic och exchange value. (Marshal, 1927; Walras, 1954)  
 
Sammanfattningsvis beskriver Vargo, Maglio och Akak (2008) att värde inom Goods-
dominant logic konceptet skapas av ett företag som distribuerar det på marknaden, där sker 



TEORETISK REFERENSRAM 

 
 

25 
 

det ett utbyte av varor mot pengar. Utifrån detta perspektiv är rollerna som konsument och 
producent tydliga och värdet skapas genom ett antal aktiviteter utförda av producenten.  
Inom Goods-dominant logic konceptet menar Vargo, Lusch och Morgan (2006) likt Vargo, 
Maglio och Akaka (2008) att huvudsyftet på marknaden är att tillverka och distribuera 
produkter som ska säljas. Företagets tillverkningsprocess bäddar in värde och nytta i 
produkten. Värdet av produkten representeras av marknadspriset eller vad kunden är villig att 
betala. Produkterna, det vill säga de tjänster som bemanningsföretaget erbjuder sina kunder, 
har samma funktion som tjänsterna. Även om en tjänst är opåtagligt och immateriell i sin 
karaktär kan den produceras och konsumeras på likvärdiga sätt som de materiella varorna. 
(Zeithaml et al., 1985) Genom att introducera läsaren för denna koppligt underlättar det också 
vår presentation av service-dominant logic som vi presenterar i kommande kapitel.  
 
Som vi tidigare nämnt har det skett en utveckling från ett produktionssamhälle till ett tjänste- 
och servicesamhälle. Enligt Vargo och Lusch (2004) har marknaden skiftat från utbyte av 
materiella produkter till ett utbyte av immateriella färdigheter och kunskaper. Nu när vi mer 
ingående har presenterat Goods-dominant logic kommer vi mer ingående att fokusera på 
Service-dominant logic eftersom vår studie fokuserar på undersköka hur ett företag uppfattar 
värdet av att använda en rekryteringsfirma i samband med en rekryteringsprocess. Den 
produkt som bemanningsföretaget säljer är en renodlad tjänstevara. Till skillnad från Goods-
dominant logic som i huvudsak menar på att varorna erbjuder och utvecklar ett värde, har 
utvecklingen i Service-dominant logic gått åt ett annat håll. Tanken med Service-dominant 
logic är istället att tjänsterna har ett värde i samproduktion med kunden men också av 
producenten. (Sundström, 2009). Utifrån detta resonemang har vi för avsikt att förklara teorin 
Service-dominant logic mer ingående i det avsnitt som följer.     

3.5.2 Service-dominant logic 

Under ett antal år har det debatterats huruvida marknadsföringen av en produkt påverkas av 
kunden och dennes involvering i ett köp av såväl produkter som tjänster. (Grönroos, 2008; 
Sundström, 2009) Vad som också kan karaktärisera tjänsterna är att de anses som unika 
samtidigt som de uppstår och skapas i samråd med kunden. (Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 
2006; Wikström, 1996) De tjänster som en bemanningsfirma erbjuder sina kunder uppstår i 
samband med att det skapas tillsammans med kunden. Genom artikeln ”Breaking free from 
product marketing” diskuterade Shostack (1977) att tjänster skiljer sig åt från produkter i och 
med att de har en annan logik.  
 
När der gäller resonemanget om en köpprocess utgör vår studie inget undantag utan även här 
är det en process som pågår mellan säljaren som är bemanningsföretagen och köparen som i 
vårt fall är kunden. Exempelvis skulle produkten, det vill säga tjänsten som 
bemanningsföretaget säljer, vara rekryteringsprocessen och beroende på hur avtalet är 
konstruerat mellan parterna kan den vara utformad på olika sätt. Till exempel kan en kund 
anlita en bemanningsfirma för rekrytering av en ny medarbetare till en chefsposition medan 
ett annat företag saknar resurser i form av tid och pengar för att samtidigt kunna genomföra 
ett flertal rekryteringar.   
 
Vargo & Lusch formade begreppet Service-dominant logic för första gången i en artikel som 
de publicerade 2004 och sedan dess har flertalet artiklar inom området tillkommit. De 
förespråkar Service-dominant logic som en synsätt, inte som en ny teori inom 
marknadsföringen. Däremot förnekar de två inte att detta synsätt kan fungera som grund för 
en ny teori inom tjänsteområdet. (Vargo & Lusch, 2004) I studiens inledande kapitel 
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redogjorde vi bland annat för utvecklingen från ett produktsamhälle till ett tjänste- och 
servicesamhälle.  
Denna övergång har Vargo & Lusch (2006) försökt att förklara närmare i sin artikel ”Service-
dominant logic: reactions, reflections and refinements” från 2006. För att ytterligare 
förtydliga deras resonemang har de valt att presentera denna övergång i en tabell (se tabell 2). 
Anledningen till att det finns en övergång är för att Vargo och Lusch inte anser att det är 
möjligt att direkt skifta från Goods-dominant logic till Service-dominant logic. Av samma 
anledning som Vargo och Lusch presenterade tabellen för sina läsare har vi också valt att 
introducera den.  
 
Tabell 2: Övergång från Goods-dominant logic till Service-dominant logic. Vargo & Lusch, 2006, s. 286 
 

 
 
 
Inom forskarvärlden har deras artikel från 2004 uppmärksammats och innehållet i artikeln kan 
därför anses som banbrytande inom marknadsföringen. Den ålderdomliga synen på 
marknadsföring som enbart en produkt anser Vargo & Lusch (2004, s. 1) kan få konsekvenser 
för hur samhället uppfattar verkligheten. Service-dominant logic grundsyn är att det samhälle 
vi lever i har utvecklats till ett utbyte av tjänster. I och med denna utveckling har företagen 
också börjat frångå det traditionella tänket av vinstmaximering till mer mjuka värderingar 
bestående av en integrering och utbyte av erfarenheter, färdigheter och kunskap. (Vargo & 
Lusch, 2004, s. 1) Vidare menar samma forskare att det är i interaktion med kunden som 
tjänsterna skapas och det är också kunden som avgör vad som utgör värdet.  
 
Kopplat till vår studie är det således företaget som är kunden och säljaren är ett 
bemanningsföretag och utifrån detta synsätt är kunden en del av processen eftersom de kan 
påverka händelseförloppet och utförandet av processen. Detta är ett exempel på hur en 
interaktion mellan kunden och bemanningsföretagen kan gestaltas. Som säljare gäller det 
därmed att skapa och profilera sig gentemot kunden vilket exempelvis skulle kunna förklara 
varför det idag finns så många aktörer verksamma inom bemanningsbranschen med olika 
profileringar. Lusch & Vargo (2006) menar därför att det är mycket viktigt att säljaren av en 
tjänst kan aktivera kunden i sin marknadsföring. Detta resulterar i att kunderna kan delta 



TEORETISK REFERENSRAM 

 
 

27 
 

under processens gång vilket medför att de känner att de får gehör för sina åsikter samt känner 
sig sedda av säljarna. (Lusch & Vargo, 2006)  
Grönroos (2006) har också gett sig in i debatten med hänvisning till Vargo & Lusch (2004) 
samt till den internationella diskussion som har följt efter deras publicering. Från 2004 har 
begreppet med Service-dominant logic utvecklats. De menar att företag som är verksamma i 
dagens samhälle måste skapa konkurrensfördelar för att överleva och detta kan ske i form av 
färdigheter och kunskaper. (Vargo et al., 2008) Kopplat till vår studie kan detta vara en 
anledning till varför företag väljer att anlita en bemanningsfirma. Ett bemanningsföretag kan 
ge kunderna färdigheter och kunskaper i form av en noga utvald person som besitter de 
kunskaper och färdigheter som kunden efterfrågar. Dessa kunskaper kan vara anledningen till 
varför ett företag upplever ett större värde i att anlita en bemanningsfirma istället för att 
exempelvis själv genomföra en rekrytering.  
 
Vargo & Lusch (2008, s. 3f) menar på att det inte kan finnas något värde i en produkt eller en 
tjänst före det att detta är i samspel med någon eller med något. De understryker också att 
Service-dominant logic är nödvändigt eftersom vi idag lever i ett tjänste- och servicesamhälle. 
Av den anledningen är det därför också enbart möjligt att applicera detta synsätt på ett kund- 
och företagsutbyte (Vargo & Lusch, 2004). Utbytet handlar därför vanligtvis om att en part 
gör den andra parten en tjänst samtidigt som de kan dra nytta av detta och tillgodose sig själv 
med olika fördelar. Kopplat till vår studie skulle de inblandande parterna i detta fall vara 
företaget som köper (kunden) och bemanningsföretaget som säljer (säljaren). Ett företag som 
av någon anledning har bestämt sig för att utnyttja ett bemanningsföretag i samband med en 
rekrytering ser ett värde i detta. Exempelvis skulle det kunna vara så att eftersom vi befinner 
oss i en lågkonjunktur kan resurserna vara knappa bland flera företag och av den anledningen 
väljer man att köpa en tjänst av ett bemanningsföretag som är specialiserad på rekrytering 
som får sköta hela händelseförloppet. På så sätt kan värdet för företaget som köper tjänsten 
exempelvis vara att de kan använda sin ordinarie personal till deras dagliga verksamhet 
samtidigt som bemanningsföretaget kan dra nytta av detta och vinner på att bli utnyttjade. Det 
uppstår således ett subjektivt värde för de inblandade aktörerna eftersom båda parter vinner på 
affären. (Vargo et al., 2008) Utifrån vårt tidigare resonemang angående värdet vill vi 
poängtera att det är mycket svårt att definiera vad som faktiskt är ett värde för kunden 
eftersom det inte enbart är hela förbrukningsprocessen som avgör värdet för kunden utan att 
värdet också bestäms utifrån tillgång av samt användningen av tjänsten. (Vargo et al., 2008)  
 
I den första publicering av synsättet Service-dominant logic presenterade Vargo & Lusch 
(2004) åtta hypoteser som ligger till grund för Service-dominant logic och för införandet av 
detta synsätt. I kommande artiklar kompletterade de sina ursprungliga åtta hypoteser med 
ytterligare två grundhypoteser. (Vargo & Lusch, 2006; 2008) I sin senaste version ”Service-
dominant logic: continuing the evolution” består grundhypoteserna fortfarande av dessa tio 
grundhypoteser men de har omformulerats något och det är denna version som vi nedan 
kommer att presentera. Anledningen till varför vi har valt att mer ingående redogöra för dessa 
grundhypoteser är för att det utgör hela synsättet för Service-dominant logic. Vi har också valt 
att presentera dessa i sitt original vilket betyder att de framställas på engelska men att den 
underliggande förklaringen kommer att redovisas på svenska.  
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Här nedan förklaras de tio grundhypoteserna mer ingående:  
 
1) “The application of specialized skill(s) and knowledge is the fundamental unit of 

exchange”. 
Enligt Vargo & Lusch (2004, s. 6) har människan två typer av resurser; fysiska och mentala. 
Både typerna är ojämnt fördelade och därför är inte varje persons resurser optimala för dennes 
överlevnad och välmående. Av den anledningen är specialisering mer effektivt för samhället 
men också för samhällets medlemmar. Utbytet av specialiteter leder till två synsätt om vad 
som faktiskt är bytt. Det första synsättet inkluderar effekten av prestationen från de så kallade 
specialaktiviteterna. Det andra synsättet inkluderar prestationen av specialaktiviteten. (Vargo 
& Lusch, 2004, s. 6 ff.) Bastiat (1860;1964) kritiserar the politiska ekonomernas synsätt 
eftersom han anser att värde endast är knutet till materiella ting. Vidare anser Bastiat att 
grunden i ekonomin utgörs av människor som upplever att de har ett behov men också att de 
har önskningar. Önskningarna och behoven är specifika/ unika för varje individ och behoven 
är dessutom ofta tillfredställda av andra.  
 
2) “Indirect exchange masks the fundamental unit of exchange”. 
Utbytet byttes från one-to-one trading av specialkunskaper till indirekt utbyte av 
specialkunskaper i vertikal riktning men också i byråkratiska och hierarkiska organisationer 
(Vargo & Lusch, 2004 s. 8). I sin artikel från 2008 utvecklar Vargo & Lusch sitt resonemang 
eftersom de menar att det utbyte som indirekt sker när en tjänst produceras, sedermera också 
kan konsumeras. (Vargo & Lusch, 2008, s.6) Kopplat till vår studie skulle detta kunna 
uttryckas som så att den tjänst som produceras är själva rekryteringsprocessen och denna 
konsumeras av kunden, det vill säga företagen som väljer att anlita ett bemanningsföretag.       
 
3) “Goods are distribution mechanisms for service provision”. 
Marknadsföringen handlar inte längre om enbart distribution av varor utan är numera något 
mer än enbart ett utbyte av varor. Vargo & Lusch (2004, s.8 ff.) anser att det har skett en 
utveckling och därför har fokus istället flyttats och numera handlar det om kunskap samt 
mentala- och psykiska färdigheter. Kunskap och färdigheter kan överföras på olika sätt bland 
annat genom utbildning, omedelbart, genom träning men också indirekt när det är inbäddat i 
varor. För vår studie kan det innebära att bemanningsföretaget överför färdigheter och 
kunskap till kunden i form av en person, den rekryterade är således varan. Vidare menar dessa 
forskare att de varor som konsumenten köper förvandlas till en tjänst när de konsumeras och 
används av köparen under hela dess existens. (Vargo & Lusch, 2008, s. 7) Kopplat till vår 
studie innebär detta att bemanningsföretaget kan ge kunderna viss kunskap om hur 
rekryteringsförfarandet ska genomföras. 
 
4) “Knowledge is the fundamental source of competitive advantage”. 
I den fjärde grundhypotesen ses kunskapen som en resurs och det är något som vi tar hänsyn 
till i samband med olika konkurrenssituationer. En förändring i ett företags produktivitet kan 
huvudsakligen vara beroende på bättre kunskap eller av mer utvecklad teknologi. Med detta 
menar Vargo & Lusch (2004, s. 9) att företagen kan utnyttja de unika kunskaperna som en 
gynnsam strategi och det är således till företagets fördel i samband med en 
konkurrenssituation. Kopplat till vår studie skulle detta exempelvis vara att ett företag väljer 
att anlita en bemanningsfirma i samband med en chefsrekrytering för att finna den mest 
lämpade kandidaten för arbetet. Den kunskap som bemanningsföretaget besitter gällande 
chefsrekryteringar är en konkurrensfördel som kunden anlitar.     
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5) “All economies are service economies”.  
Den femte grundhypotesen handlar om människor och om att vi blir allt mer specialiserade. 
Av den anledningen blir vi också mer beroende av varandra. (Vargo & Lusch, 2004, s. 10) 
Kopplat till vår studie väljer företag att anlita en bemanningsfirma eftersom de är 
specialiserade på rekrytering och har den tid och de resurser som krävs för att genomföra 
detta. Om ett företag inte är vana att göra rekryteringar kan det vara en trygghet för dem att 
anlita någon för denna process.  
 
6) “The customer is always a co-creator of value”. 
Konsumenten är alltid en medproducent till värde. Till en början var producenten och kunden 
åtskiljda för att kunna uppnå maximal effektivitet i samband med en produktion. När 
producenten strävar efter detta sker det på bekostnad av marknadsföringens effektivitet. 
Tilläggas ska också att det är först när en produkt används som kunden faktiskt deltar i 
marknadsföringen, konsumtionen, värdeskapande och leveransprocessen. (Vargo & Lusch, 
2004, s. 11) För att förtydliga detta ytterligare kan således värdet enbart uppstå i samtal 
mellan två parter eller genom ömsesidig påverkan parterna emellan. (Vargo & Lusch, 2008, s. 
7 f) Denna grundhypotes kan kopplas till vår studie genom att olika kunder kan uppfatta 
värdet på olika sätt. Exempelvis kan ett företag uppfatta värdet av att anlita ett 
bemanningsföretag på ett sätt och ett annat företag kan anse att värdet är något helt annat.  
 
7) “The enterprise can´t deliver value, but only offer value propositions”. 
Gummesson (1998) definierar begreppet värde som något som skapas genom relationen med 
kunden och genom interaktion mellan kunden och företaget. Grönroos (2000) säger även att 
produkten är i fokus. Fokus återfinns i kundens värdeskapande processer där värdet 
framträder och sedan uppfattas av kunden själv. I grundhypotes sex och åtta anses det att både 
säljaren och köparen av tjänsten samarbetar med varandra för att åstadkomma värdet. Kopplat 
till vår studie skulle detta uttryckas på så sätt att både bemanningsföretaget och kunden 
uppfattar ett värde av tjänsten. Vargo & Lusch (2008, s. 8) har gjort en åtskillnad mellan 
begreppet värde och värdeskapande. Vi kommer i avsnitt 3.6 mer ingående berätta och 
exemplifiera dessa två begrepp. Med andra ord kan ett företag erbjuda sina värdeskapande 
resurser och tillsammans kan de skapa värde men de kan inte ensidigt skapa värdet och/eller 
leverera det. (Vargo & Lusch, 2008, s. 7) Säljaren, i detta fall är det bemanningsföretaget i vår 
studie, kan inte själv skapa värdet för kunden utan endast framkalla förutsättningar för detta.   
 
8) “A service-centered view is inherently customer oriented and relational”. 
Aktivitet, integration, anpassning, co-production och kundrelation är nyckelkomponenterna 
inom den åttonde grundhypotesen. Vargo & Lusch (2008, s. 8) menar att de parter som enbart 
inriktar sig på att bedriva en verksamhet som endast säljer en tjänst eller en tjänsteprocess, i 
första hand bör fokusera på kunden och relationen gentemot denne. De vill dock vidhålla att 
det trots allt finns företag och kunder på marknaden som hellre söker enstaka transaktioner än 
att bygga och etablera relationer. (Vargo & Lusch, 2008, s. 8)    
 
9) “All social and economic actors are resource integrators”. 
Den nionde grundhypotesen återfanns inte i artikeln “Evolving to a new dominant logic for 
marketing” från 2004 utan tillkom efteråt. Vi har dock valt att presentera den definition som 
förklaras i artikeln ”Service-dominant logic: continuing the evolution” från 2008. (Vargo & 
Lusch, 2004: 2008)  
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I den ursprungliga definitionen från 2006 förklaras denna grundhypotes som organisationer 
som existerar för att kunna integrera och förvandla mikrospecialiserade kompetenser till 
komplexa tjänster som i sin tur efterfrågas på marknaden. (Vargo & Lusch, 2006) I sin artikel 
från 2008 menar Vargo & Lusch att denna grundhypotes inte enbart är applicerbar på företag 
utan kan likväl implementeras bland individer. Av den anledningen omformulerade de den 
nionde grundhypotesen till att alla sociala och ekonomiska aktörer är resursintegrerare. 
(Vargo & Lusch, 2008, s. 8 f)  
 
10) ”Value is always uniquely and phenomenologically determined by beneficiary”.  
Den tionde hypotesen presenterades för första gången i Vargo & Lusch artikel från 2008 där 
de anser att värdet alltid är unikt men att det också bestäms av den uppkomna nyttan. Enligt 
Vargo & Lusch (2008, s. 9 f) är således värdet bland annat individuellt, erfarenhetsbaserat och 
kontextuellt. Innehållet i den tionde hypotesen har kopplats samman med värdeanvändande 
och värdeskapande som sedermera också utgör en stor byggsten till Service-dominant logic. 
(Vargo & Lusch, 2008) Kopplat till vår studie kan olika företag uppleva olika värden med att 
anlita bemanningsföretag. Exempelvis kan ett företag som tidigare anlitat en bemanningsfirma 
välja att anlita firman igen om de ansåg att bemanningsföretaget levde upp till 
förväntningarna.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Service-dominant logic handlar om hur vi ser på 
kundrelationen, dvs. forskare menar på att kunderna köper en service eller ett värde, inte varor 
eller tjänster (Wikström, 1996). Dagens utbud är en kombination av varor och tjänster/service 
och kan exempelvis gestaltas i olika erbjudanden, lösningar, system eller i så kallade ”value 
propositions”. Kopplat till vår studie kan det värde som kunderna upplever såväl uttryckas 
som uppfattas på olika sätt. Anledningen till varför ett företag väljer att anlita en 
bemanningsfirma kan bero på att de upplever att de har begränsad kompetens för att 
genomföra rekryteringsprocessen. Ett annat företag kanske anlitar en bemanningsfirma för att 
de behöver genomföra många rekryteringar och behöver assistens.  
 
1995 skrev Wikström (1996, s. 9) i sin artikel att det inte handlar om att skapa värde för 
kunden utan att det istället handlar om att värdet ska skapas tillsammans med kunden. 
Förändringen från ett Goods-dominant logic där produkten har ansetts varit produktions- och 
leverantörsorienterad till ett kundorienterat perspektiv innebär också att vi idag ser kunden 
som den slutgiltige värdeskaparen under en konsumtionsprocess eftersom det värde som vi 
studerar produceras i en interaktion mellan leverantören (säljaren) och konsumenten 
(köparen). (Normann & Ramirez, 1994; Wikström et al., 1994; Vargo & Lusch, 2008)   
 

[…] “It is no longer a question of creating value for the customer; rather, it is 
about creating value with the customer and incorporating the customer’s value 
creation into the system.”Wikström, 1996, s. 9 

 
Ovan har vi redogjort för det nya synsättet Service-dominant logic som har växt fram ur 
Goods-dominant logic. För att vi ska kunna besvara vår frågeställning anser vi det också vara 
relevant att än mer ingående redogöra för begreppet värde och hur värdeskapandet kan ske i 
samproduktion med tjänster och tjänsteprocesser. Värde och värdeskapande är en central del 
av vår studie och utgör en stor del av Service-dominant logic som vi precis har redogjort för.  
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3.6 Värde 
Värde som begreppet har en väldigt vid definition beroende på inom vilket sammanhang ordet 
används. Via uppslagsverket Nationalencyklopedin fastställs ordet värde inom ekonomi som 
åtråvärdheten inom bland annat tjänster och varor men också inom andra nyttigheter. Ordet 
definieras därför ofta utifrån sitt bytesvärde och bruksvärde. Inom filosofin och i allmänt 
språkbruk säger man att något har ett värde eller är ett värde. (Nationalencyklopedin) Detta är 
bara ett exempel på hur den allmänna definitionen av begreppet värde kan definieras. Vi har 
inte valt att i denna studie presentera en allmän definition av begrepp värde eftersom vi anser 
att det är betraktaren själv att definiera vad något är.   
 
Nedan kommer vi att presentera värde, värdeskapande och värdeanvändande. Till att börja 
med presenteras olika definitioner samt hur företag och kunder kan skapa värde tillsammans. 
Efter detta introduceras hur värde skapas vid användningen av en tjänst. Anledningen till 
varför vi har valt att redogöra för dessa begrepp beror på att om vi ska kunna besvara studiens 
syfte och problemformulering. För att kunna besvara detta har vi valt att presentera Vargo och 
Lunchs (2008) resonemang kring hur värde kan vara en form av samskapande eftersom 
företag och kunder samarbetar för att möjliggöra ett ömsesidigt utbyte.   

3.6.1 Värde skapat av ett företag 

Från ett kundperspektiv är värde vilka fördelar kunden får i relation till vad de måste betala, 
vilket resulterar i en attityd eller ett känslomässigt band till det som köpts. (Parasuraman et al, 
1985) Woodruff (1997, s. 139 ff.) definierar kundens värde som dennes upplevda preferenser 
och utvärdering av produktens och prestationens attribut. Detta värde skapas tillsammans av 
företagen och kunderna (Vargo et al 2008). Därför börjar vi med att presentera hur företagen 
skapar ett värde. Efter detta introduceras vilka värden som påverkar kundens val och vad som 
krävs av kunden för att kunna skapa värde.  
 
Smith och Colgate (2007, s. 10) har identifierat olika typer av värden. Fördelen med deras sätt 
att se på värde är att det är applicerbart på både business-2-business och consumer-2-business, 
men också på både varor och tjänster. Vi har valt att presentera de fyra olika typerna på sitt 
originalspråk för att undvika feltolkningar och missuppfattningar. De olika typerna är: 
 

1) Functional/instrumental value 
2) Experiential/hedonic value 
3) Symbolic/expressive value 
4) Cost/sacrifice value 

 
Den första typen Functional/instrumental value innebär till vilken grad en vara eller tjänst har 
de önskade karaktärsdragen, är användbar eller har en funktion. Kopplat till denna studie 
skulle detta exempelvis kunna uppstå när kunden uppfattar att värdet av att anlita ett 
bemanningsföretag i samband med en genomförande av en rekrytering är högre än att på egen 
hand genomföra rekryteringen. Experiential/hedonic value är den andra typen som handlar 
om till vilken grad en produkt eller tjänst skapar ändamålsenliga upplevelser och känslor. 
Symbolic/expressive value kallas den tredje typen och behandlar till vilken grad kunden 
associerar en psykologisk mening till en produkt eller tjänst. Kunderna försöker alltid 
maximera värdet i en produkt eller tjänst, men de försöker också minimera kostnaderna och 
uppoffringen i samband med ett köp. Samma sak gäller för ägandeskap (gäller endast 
produkt) och användning av en produkt eller tjänst, vilket är den fjärde och sista typen av 
värde (Cost/sacrifice value).  
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Exempelvis skulle en kund till ett bemanningsföretag alltid försöka maximera värdet av 
tjänsten, det vill säga rekryteringen, som de köpt men samtidigt är kunden inte beredd att 
betala en obegränsad summa pengar för tjänsten.   
 
Det som Smith och Colgate (2007) nämnt ovan är värde som kan skapas av företaget. Enligt 
många forskare inom kundvärde existerar företag för att skapa värde då det inte längre är 
effektivt för köparna att försöka tillfärdställa sitt eget behov. Utifrån detta perspektiv är det 
bland annat viktigt för företag verksamt på dagens arbetsmarknad att skaffa kunnig personal 
för att ha möjlighet att skapa ett värde för kunden. (Hunt, 1999; Hunt & Morgan 1997; Slater, 
1997) Givetvis är det otroligt viktigt att skaffa sig kunnig personal men det är också viktigt att 
ha i åtanke att kunderna i dagens samhälle deltar allt mer i den värdeskapande processen. De 
har gått från att vara en mottagare till att bidra och delta betydligt mer i processen. Kopplat till 
vår studie skulle detta exempelvis kunna vara som så att kunderna i allra högsta grad kan 
påverka det önskvärda resultatet i interaktionen med företaget. (Lengnick-Hall, Claycomb & 
Inks, 2000) I vår studie är kunden i allra högsta grad deltagande i skapandet av värdet 
eftersom de med hjälp av en bemanningsfirma skapar ett värde för dem själva. Därför anser vi 
att det är viktigt att beskriva hur kunden uppfattar samt skapar värde och detta i samförstånd 
med företaget. Först introduceras olika definitioner av kundvärde och sedan presenteras hur 
kunden gått från mottagare av värde till av vara med och skapa värdet.  

3.6.2 Kundvärde 

För att kunna besvara studiens syfte och problemformulering anser vi det vara av relevans att 
redogöra för några olika definitionerna av kundvärde. Sheth, Newman och Gross (1991) 
definierade fem olika typer av kundvärde som påverkar kundens val – functional value, social 
value, emotional value, epistemic value and conditional value.  
 
Functional value representerar den upplevda nyttan som ett resultat av förmågan att kunna 
uppfylla de funktionella och fysiska målen. Vilket innebär att kunden upplever en nytta med 
att vända sig till en bemanningsfirma och de kan genomföra en rekrytering efter deras 
önskemål. Social value representerar den upplevda nyttan som ett resultat av dess image och 
symbolism i association med demografi, socioekonomiska och kulturella etniska grupper. 
Emotional value representerar den upplevda nyttan som ett resultat av förmågan att kunna 
frambringa känslor så som säkerhet, bekvämlighet och effektivitet. I vår studie innebär det att 
kunden upplever säkerhet i att få tillgång till bra kandidater. Det innebär alltså att kunden 
upplever bekvämlighet och effektivitet i att en specialist genomför det mesta av arbetet i att ta 
fram kandidater på ett snabbt sätt. Epistemic value representerar den upplevda nyttan som ett 
resultat av förmågan att kunna frambringa nyfikenhet, ge nyheter eller tillfredställa behovet av 
kunskap. Kunden till bemanningsfirman kan uppleva att de får behovet av kunskap 
tillfredställt genom att en ny person rekryteras till företaget. Det sista värdet kallas conditional 
value och representerar den upplevda nyttan som ett resultat av den specifika situationen eller 
det fysiska eller sociala sammanhang som möter beslutsfattaren. (Sheth et al, 1991) 
 
Även Woodall (2003) identifierar fem olika typer av värde för kunden, men dessa är 
anpassade för en business-2-business relation vilket passar vår studie mycket bra då 
bemanningsföretagets kunder består av andra företag. Den första typen är Net VC (value for 
the customer) och handlar om balansen mellan fördelar och uppoffringar. Vilket betyder att 
kunden till ett bemanningsföretag upplever att denna får vad de betalar för. Den andra typen 
kallas Derived VC och innefattar resultatet vid användningen. Detta kan relateras till att 
kunden upplever ett värde när de använder tjänsten som de köpt av bemanningsfirman.  
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Den tredje typen är Marketing VC och den handlar om de upplevda attributen i en produkt 
eller tjänst. Kopplat till vår studie kan det innebära att kunden upplever de attributen kunden 
ser i den tjänst de köpt.  Sale VC är den fjärde typen och där värdet är en reduktion av 
uppoffring eller kostnader. Det kan innebära att kunden strävar efter att offra mycket tid eller 
pengar på att genomföra rekrytering. Den sista och femte typen av värde är Rational VC 
handlar om det är ett rättvist förhållande mellan fördelar och uppoffring. Det innebär att 
kunden ska känna att uppoffringen är värd den fördel som de får.   

3.6.3 Samskapande värde 

Skapande av värde är huvudsyftet och den centrala processen på dagens marknad. Värde 
skapas genom företagen och kunderna samarbetar genom att kunna göra ett ömsesidigt utbyte. 
Värde och värdeskapande är hjärtat av tjänster och service och mycket viktigt att förstå 
dynamiken bakom detta. (Vargo et al 2008) Enligt Lengnick-Hall, Claycomb och Inks (2000) 
kan kunden på många olika sätt påverka värdet genom de fördelar som uppstår i samband med 
interaktionen med företaget.  
 
När det finns möjlighet för en kund att vara med och skapa värde är det tre faktorer som ska 
vara uppfyllda för att samskapandet ska vara effektivt. Steers & Porter (1975) samt Lovelock 
& Young (1979) redogör för dessa: 
 

1. Tydliga uppgifter 
2. Teknisk kompetens/förmåga 
3. Motivation 

 
Den första faktorn innebär att kunden måste veta exakt vad som krävs av dem. Om kunden är 
medveten är det mer sannolikt att denne gör det som krävs. (Mills, Chase & Margulies, 1983) 
För att detta ska vara möjligt krävs det en god dialog mellan säljaren och köparen. En god 
dialog är mycket mer än att bara uppfylla kundens önskningar utan att kommunicera tydligt 
med varandra genom hela processen, från början till slut. (Sandström et al., 2008) Den andra 
faktorn är kundens förmåga att kunna utföra de nödvändiga uppgifterna. Den tredje och sista 
faktorn som krävs är att kunden är motiverad till att bidra. (Schneider & Bowen, 1995) 
Motivation är en av de avgörande faktorerna inom mänskligt beteende, men även inom 
konsumentbeteende. Motivation kan beskrivas som en kraft som driver människor till att göra 
vissa handlingar eller till att bete sig på ett visst sätt. Denna kraft skapas genom en anspänning 
som i sin tur är ett resultat av icke tillfredsställt behov. Detta icke tillfredsställda behov driver 
människorna från equilibrium (Evans, Jamal, & Foxall, 2009, s. 7) Kunden är alltså på ett 
eller annat sätt medproducent till värde. Detta värde kan med andra ord uppstå genom att 
bemanningsföretaget och kunden kommunicerar med varandra (Vargo & Lusch, 2008, s. 7 f) 
 
Kopplat till vår studie innebär detta att kunden, i detta fall företaget som använder sig av 
bemanningsföretag, måste veta exakt vad de söker efter. Kunden måste ha kunskap, 
information och förståelse för vilken typ av person de söker. Kunden måste även kunna 
förmedla detta på ett bra och tydligt sätt till bemanningsfirman. För att underlätta detta måste 
bemanningsföretaget i sin tur vara tydlig med vilken information de behöver av kunden för att 
kunna hitta rätt person. Med andra ord krävs en tydlig och god dialog mellan parterna 
eftersom kommunikationen här är otroligt viktig. Från kundens sida krävs det även att denne 
är motiverad till att bidra. Om kunden inte bidrar och lägger över allt ansvar på 
bemanningsföretaget blir resultatet med stor sannolikhet sämre.  
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Det måste alltså finnas en kraft, en motivation som får kunderna att vilja bidra till att resultatet 
ska bli så bra som möjligt. 

3.7 Värdeanvändande 
Nu när vi har redogjort mer ingående för vad värde är för något samt hur värdet faktiskt 
skapas anser vi det vara relevant att för denna studie faktiskt också redogöra för 
värdeanvändande. Eftersom vi är intresserade av att studera begreppet värde lämpar sig denna 
teori eftersom den möjliggör för oss att se på vilka olika sätt ett värde kan formuleras och 
yttras för konsumenten, i detta fall företagskunderna.      
  
Efter att Vargo & Lusch (2004) offentliggjorde sin syn på hur utvecklingen har gått från ett 
produktionssamhälle till ett tjänstesamhälle har de forskningsartiklar som publicerats medfört 
att resonemanget kring Service-dominant logic utvecklats (Grönroos, 2006; Vargo & Lusch, 
2008). Eftersom resonemanget utvecklas anser vi som författare av denna studie att det var 
relevant att även vi presenterar denna utveckling. Av den anledningen kommer vi att kortfattat 
redogöra för den svenska utvecklingen och hur detta har påverkar värdeanvändandet.  
Tankegången runt det värde som skapas i samband med en tjänsteprocess har medfört att 
andra forskare intresserat sig för värdeskapande och värdet i allmänhet. I Sverige är det 
framförallt Bo Edvardsson verksam vid Karlstads Universitet som har bedrivit forskning inom 
tjänsteutveckling och marknadsföring av tjänster. Han har tillsammans med två andra 
personer skrivit forskningsartiklarna ”New service development: Learning from and with 
customers” och ”Value in use through service experience” som berör värde och 
värdeanvändande, det vill säga hur människan skapar ett värde genom att använda sig av det. 
För att för läsaren förklara lite mer ingående är värdeanvändande den svenska översättningen 
av begreppet value-in-use. (Matthing, Sandén & Edvardsson, 2004; Sandström et al., 2008) 
 
I artikeln ”Evolving to a new dominant logic for marketing” som Vargo och Lusch 
publicerade 2004, och som i huvudsak berörde utvecklingen från Goods-dominant logic till 
Service-dominant logic, berörde de begreppet value-in-use. Det är därför möjligt att säga att 
begreppet value-in-use eller värdeanvändande har sitt ursprung ur Service-dominant logic och 
kan i korthet förklaras som vilket värde som en produkt eller en tjänst som används, uppfattas 
av användaren. Viktigt är dock att poängtera att det är uppfattningen av värdet under hela 
förbrukningstiden som är det mest relevanta. Om vi skulle applicera detta resonemang på vår 
studie skulle det således innebära att vi är intresserade av att se vilket värdeanvändande som 
ett företag upplever av att bruka en tjänst, i detta fall rekryteringsprocessen, som ett 
bemanningsföretag erbjuder kunden.  
 
Grönroos (2006) definierar värdeanvändande som: 
 

According to the value-in-use view, suppliers and service providers do not 
create value in their planning, designing and production processes. The 
customers do it themselves in their value-creating processes, in other words, in 
their daily activities when products are needed by them for them to perform 
activities (Grönroos, 2006, s. 323) 
 

När det gäller värdeanvändande kan det vara svårt för säljare och kunder att kunna föra en 
god dialog mellan varandra. Enligt Sandström et al. (2008, s. 122f) handlar en dialog om mer 
än att enbart göra som kunden inledningsvis ger instruktioner för. Det handlar också om att ha 
en tydlig dialog och kommunicera med varandra under hela tjänsteprocessen.  



TEORETISK REFERENSRAM 

 
 

35 
 

Antalet tjänster som uttryckligen säger att kunden bör vara en del i processen för att uppnå 
maximalt resultat växer sig större och av den anledningen bör allt fler företag satsa på att 
involvera kunderna i tjänsten. (Flint, 2002; Grönroos, 2000; Woodruff, 1997; Kristensson, 
Magnusson & Matthing, 2002) För att de rätta förutsättningarna ska föreligga och för att alla 
inblandande parter i tjänsteprocessen, dvs. både köparen och säljaren, ska kunna maximera 
sitt värde måste parterna bland annat kunna identifiera, förvaltas och skapas av 
tjänsteleverantörerna (i vårt fall bemanningsföretagen) för att skapa ett värdeanvändande för 
kunden. Sandström et al. (2008, s. 121 ff.)     
 
 
 

 
 
Figur 2. Skillnaden på fyra olika typer av värden. (Smith, G. E. & Nagle, T. T, 2005, s. 41) 
 
 
Eftersom vi har för avsikt att undersöka hur företagen uppfattar värdet av att använda en 
bemanningsfirma vid en rekrytering, är det av intresse att mer ingående studera värdet och hur 
det interagerar med värdeanvändande. På så sätt kan vi få en förståelse för hur värdet 
uppkommer för kunden. Smith & Nagle (2005) har berört detta i sin artikel “A question of 
value”. Där tar de upp två olika sätt att se på värde, nämligen CVM (customer value 
mapping) och EVM (economic value modeling). (Smith & Nagle, 2005, s. 39) CVM är det 
värde som kunderna upplever och som dessutom till viss del bestäms av priset. EVM är det 
uppleva värde som kunderna kan uppfatta genom de ekonomiska besparingar som de kan 
förverkliga genom att köpa företagets produkt istället för produkter från andra konkurrerande 
leverantörer. Smith & Nagle (2005, s. 40) menar att det i detta fall är priset som bestäms av 
värdet.  
 
Efter att ha klargjort denna skillnad menar Smith & Nagle (2005, s. 41) att det är viktigt att 
definiera begreppet värde och enligt författarna kan begreppet delas in i fyra pelare (se figur 
1). Den första delen berör värdeanvändande och det är främst den delen som vi har valt att 
fokusera på i denna studie. Den tredje delen berör det värde som kunden faktiskt upplever att 
en produkt eller tjänst är värd. Enligt Smith & Nagle (2005, s. 41) är värdeanvändande det 
monetära värde som en produkt eller tjänst erhåller av kunden i samband med att denne 
brukar den.  
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Det monetära värdet kan därför skilja sig åt beroende på vem kunden är samt vilket värde 
kunden tillskriver produkten eller tjänsten. Kopplat till vår studie skulle detta exempelvis 
kunna uppstå i samband med att en kund köper en rekryteringsprocess från ett 
bemanningsföretag. Även om tjänsten är mycket värdefull för kunden och företaget värderar 
det monetära värdet mycket högt är det få kunder som skulle vara beredd att betala ett pris 
som klart överstiger det genomsnittliga marknadspriset om de vet att det finns aktörer på 
marknaden, det vill säga andra bemanningsföretag, som säljer till det genomsnittliga priset.     
 
Den andra pelaren berör en produkts monetära värde i samband med tillgängligheten av 
alternativa produkter eller så kallade ersättningsprodukter. Vad som är av vikt är att köpare på 
en marknad kan vara villiga att betala en säljare på en annan marknad en mindre summa än 
vad de betalar för liknande förmåner på en annan marknad. Anledningen till detta förfarande 
är för att den första marknaden har ett större utbud av alternativa produkter. Konkurrensen på 
den marknaden är mer påtaglig och av den anledningen pressas priserna på produkten eller 
tjänsten. (Smith & Nagle, 2005, s 41 f) För de företag som figurerar som kund åt ett 
bemanningsföretag innebär det exempelvis att de anser att det monetära värdet som 
uppkommer är större än att kunden själv genomför rekryteringsprocessen.  
 
Den tredje pelaren, marknadsvärde, är det värde som kunden faktiskt upplever att en produkt 
eller en tjänst är värd. Smith & Nagle (2005, s. 42) förtydligare definitionen och menar att det 
inte enbart är viktigt att förstå marknadsvärdet utan att faktiskt också kunna urskilja det från 
det verkliga värdet så att marknadsförare kan jämföra, diagnostisera, förstå och 
rekommendera strategier för att hantera klyftan mellan upplevda värde och det verkliga 
värdet. (Smith & Nagle, 2005, s. 42 f) Kopplat till vår studie medför detta att kunden upplever 
ett större värde av att anlita ett bemanningsföretag vid en rekrytering istället för att själv 
genomföra processen. För att förtydliga detta ytterligare innebär det att kunden anser att 
marknadsvärdet av att anlita ett bemanningsföretag är högre för dem än att själv genomföra 
processen.    
 
Den fjärde pelaren, betalningsviljan, syftar till det pris köparna är villiga att betala för att 
erhålla det värde som de upplever en produkt eller en tjänst är värd. Betalningsviljan av 
produkten/tjänsten återspeglas av priset som en aktör är beredd att betala. Tilläggas ska dock 
att även om kunderna upplever ett värde i produkten/tjänsten, kan de trots allt vara ovilliga att 
betala på grund av ekonomiska begränsningar. Om detta skulle inträffa kan det underlätta om 
säljaren har möjlighet att erbjuda kunden någon ekonomisk lösning för att denna aktör trots 
allt ska investera. (Smith & Nagle, 2005) Ballantyne & Varey (2006, s. 336) uttrycker sig som 
så att varor kan vara värdefulla på olika sätt för olika kunder och det är enbart kunden själv 
som kan tala om för andra aktörer vad som är deras verkliga värde.  

3.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I avsnitt 3.1 som inledde vårt teorikapitel valde vi att kortfattat beskriva de teorier som senare 
i kapitlet skulle ligga till grund för denna studie. I avsnitt 3.2 presenterade vi fakta för 
bemanningsbranschens uppkomst och utveckling. Anledningen till varför vi valde detta är för 
att vi hoppas att inledningen ska göra det lättare för läsaren att skapa en kunskap men också 
en förståelse för vårt studieämne. Vi har bland annat redogjort för konsumentbeteendet 
eftersom värde är en av många faktorer som avgör kundens beteende.  
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Genom att förklara konsumentbeteendet som teori skapar vi en vidare förståelse för hur olika 
delar inom teorin kan påverka det värde som kunderna i vår studie upplever med att anlita ett 
bemanningsföretag. Det kan således ge oss författare men också läsare, en förståelse till varför 
företag väljer att köpa tjänsten istället för att själva administrera den.  
 
I det utbyte som sker mellan en säljare och en köpare utgör värdet det väsentliga som skapas 
mellan parterna. Som vi tidigare redogjort för i Goods-dominant logic var det centrala under 
ett flertal år företagets produkt och vilket pris säljaren hade på varan som såldes.  
 
Ett led i den process som har bedrivits inom detta område är utvecklingen av Service-
dominant logic som har resulterat i ett nytt tankesätt gällande hur begreppet värde kan 
värderas och uppfattas av inblandande parter. Enligt Vargo (et al., 2008) kan inte något värde 
uppstå före det att en part har accepterat en annan parts erbjudande.  
 
Relaterat till vår studie skulle det exempelvis innebära att de företag som beslutar sig för att 
använda ett bemanningsföretag i samband med en rekryteringsprocess kan uppfatta värdet 
först när de har accepterat säljarens erbjudande. Detta värde skapas därmed i samspel mellan 
företaget, kunder och andra intressenter (Vargo et al., 2008). När kunderna sedermera har 
beslutat sig för att köpa en tjänst kan värdet bestämmas utifrån vilka fördelar kunden får i 
relation till vad de måste betala. Genom att säljaren och köparen samarbetar i denna process 
kan det uppstå ett samskapande värde. Detta leder i sin tur till värdeanvändande (value-in-use) 
som vi i avsnitt 3.7 förklaras som det värde som en produkt eller en tjänst, som används av en 
kund, uppfattas av denne.   
 
För att sluta där vi började det vill säga i konsumentbeteende och närmare bestämt i Porters 
Five forces framework. Den del i Porters Framework som är mest intressant i vår studie är 
hotet från substitut som uppstår då kunden till ett företag börjar genomföra de tjänster som 
erbjuds på egen hand. Detta är naturligtvis ödesdigert för bemanningsföretagen eftersom det 
innebär att de förlorar sin kund. (Johnson et al, 2009, s. 33)  
 
I denna bild har vi försökt att illustrera hur de teorier som vi i detta kapitel redogjort för 
faktiskt hänger ihop. Beroende på vad kunden (företagen) har för behov kommer säljaren 
(bemanningsföretagen) att leverera en tjänst till berörd part. Ur kundens synvinkel kommer 
tjänsten sedermera att värderas utifrån ett flertal preferenser. Hur företaget uppfattar värdet av 
att använda ett bemanningsföretag i samband med en rekryteringsprocess kommer således att 
påverkas av ett förväntat och ett upplevt värde i samproduktion.   
 
 



TEORETISK REFERENSRAM 

 
 

38 
 

 
 

 
 
 

            GDL  
 
 
 
 

                  SDL  
 
 
 
 
 
Synsätt 
 
 
 
Samhället 
 
 
   
 
   
 
 
 

   
           

     

 + −  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Sammanfattande teorimodell. 
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4. Empiri 
I det fjärde kapitlet kommer vi att för läsaren presentera det insamlade empiriska materialet. 
Vi har valt att sammanställa materialet utifrån de fyra temaområdena som vi redogjort för 
tidigare.  Det material som vi kommer att presentera här nedan kommer således att ligga till 
grund för den analys och därefter den diskussion som vi senare kommer att föra.  

4.1 Bakgrund intervjupersoner 
Respondent A – personaladministratör 
Respondent B – kundservicechef 
Respondent C – ekonomi- och personalchef 
Respondent D – personalchef teknik och försäljningsavdelningen 
Respondent E – head of data management, found and portfolio administration 
Respondent F – personalchef capital markets  

4.2 Inledande frågor 
Vi började samtliga telefonintervjuer med att ställa några inledande frågor. Två av dessa 
frågor som samtliga respondenter fick besvara var vad värde är för dem som företag samt hur 
de skulle beskriva en tjänst. Respondent D är vag i sin tolkning och menar att värde är något 
som tillför ett företag något utöver det man själv kan till åstadkomma. Respondent A 
beskriver värde mer ingående och menar på att det kan uppträda i olika former så som pengar, 
aktier, inventarier och råvaror men även som människor och den personal som de har. Värde 
kan också vara att skapa ett mervärde för våra kunder och att de ska få bra produkter av oss. 
Respondent C anser också att värde för företaget kan uppstå genom personalen, men värde 
kan också uppkomma genom kunden. För respondent B är ett värde vad företaget ger upp i 
tid, pengar och energi i jämförelse med vad man får. Intervjuperson E är mer konkret i sin 
definition och anser att värde är de fördelar man får som företag medan F på ett bra sätt kan 
sammanfatta vad övriga respondenter sagt: ” Det är allt som gör att vi kan fortsätta vår 
verksamhet. På så sätt skulle jag inte vilja säga att det enbart är frågan om våra medarbetare 
eller nyckeltal utan det är även kunskap, produkter, kunder. Har vi inga kunder har vi ju 
ingen verksamhet.” 
 
En tjänst beskriver A som antalet arbetsuppgifter som ska utföras och fyllas av någon som kan 
utföra dem. Intervjuperson B är inne på samma linje och menar på att definitionen för en 
tjänst är utförande av uppgifter men säger också att en tjänst kan vara en aktivitet eller en 
funktion som kan tillföra företaget ett värde. Intervjuperson C och D beskriver det som något 
som företaget köper in som de inte själva kan eller har möjlighet att införskaffa. C säger också 
att en tjänst kan uppkomma genom interaktion med kunden. Respondent E beskriver utifrån 
ett företagsperspektiv att en tjänst kan uppträda som ett stöd till företagets dagliga verksamhet 
som innebär fondförvaltning och får medhåll av F som exemplifierar detta med att en tjänst 
för företaget är de lösningar som företaget säljer till kunden. Vidare menar F att det som de 
definierar som en tjänst kan andra företag uppfatta som en vara eller produkt.   
 
Vidare frågade vi också om vilka tjänster som företaget har köpt av ett bemanningsföretag 
samt vid hur många tillfällen de har anlitats. Alla respondenter förutom A säger att deras 
arbetsgivare, det vill säga företagen, har anlitat bemanningsföretag i samband med kortare 
uppdrag. Samtliga respondenter uppger dock att en bemanningsfirma har anlitats för 
långsiktiga och/alternativt mer omfattande rekryteringar.  
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Exempelvis säger respondent A att företaget vid några få tidigare tillfällen har använt sig av 
en bemanningsfirma i samband med rekryteringar till nyckelpositioner, bland annat till 
ekonomi-, marknads- och personalchef. Intervjuperson B berättar att företaget enbart vid ett 
tidigare tillfälle anlitat en bemanningsfirma medan C, D, och F berättar att detta är något som 
de gör kontinuerligt. E är mer precis i sin redogörelse och säger att det är omöjligt att ange en 
exakt siffra för hela koncernen men att det på respondentens avdelningar har skett vid tio 
tillfällen. 
 
Respondent F sammanfattar övriga intervjupersoner resonemang med följande citat:  
 

”Det har inte enbart varit för ett långsiktigt samarbete och för att åstadkomma en 
högre kompetens bland medarbetarna utan en bemanningsfirma har också 
utnyttjats för kortare uppdrag. Bland annat har vi anlitat bemanningsföretag om 
vi har behövt tillsätta en person med kort varsel.”  

4.3 Konsumentbeteende 
Samtliga respondenter säger att deras arbetsgivare har tidigare erfarenheter av att anlita en 
rekryteringsfirma i samband med en rekryteringsprocess och att de är nöjda över resultatet. 
Det är främst berörd chef som tar beslut i huruvida en bemanningsfirma ska anlitas eller ej. 
De tillägger också att förväntningarna som företagen hade var realistiska och att det var ett 
uttalat värde gentemot bemanningsföretagen. Med undantag för en respondent anser samtliga 
respondenter att användningen av en bemanningsfirma i samband med en rekrytering också 
motsvarade samtliga företags förväntningar. 
 
A väljer att anlita en bemanningsfirma om det är en nyckelperson som ska anställas och då är 
det främst nischade företag som de väljer att köpa tjänsten av. En annan avgörande faktor är 
att företaget inte alltid vill visa offentligt vad de söker. För B handlar det istället om att 
fördelarna är fler än nackdelarna och exempel på fördelar är att ett bemanningsföretag snabbt 
kan finna lämpliga kandidater för kortare och längre sikt, att det är prisvärt samt att man 
undgår LAS1. Respondent C nämner också LAS som en anledning till varför de väljer att 
vända sig till en bemanningsfirma men skiljer sig från B och menar istället på att det är 
ganska dyr tjänst. Intervjuperson D menar också på att om företaget tvingas till att snabbt göra 
en nyrekrytering av personal eller för att täcka upp arbetstoppar är detta en bra lösning. 
Respondent E delar bland annat A:s uppfattning om fördelen med ett mindre nischat 
bemanningsföretag istället för ett större som arbetar bredare:  
 

”Möjligheten att hitta kompetent personal på ett effektivt sätt. Det är ganska 
bekvämt att anlita ett företag som är nischat mot vår bransch för de har 
kandidater som vill jobba inom detta område. Skulle vi använda oss av större 
bemanningsföretag skulle vi få ett mycket vidare perspektiv och då föredrar vi att 
använda oss av de lite mindre och specialiserade företag.” 

  
Orsaken till varför F väljer att anlita ett bemanningsföretag är för att de vill ägna sin arbetstid 
till att sälja. För dem kostar det mer pengar om en medarbetare ska utnyttja sin arbetstid till att 
göra en urvalsprocess, kalla potentiella kandidater till intervju samt göra 
personlighetsbedömningar på kandidaterna.  
 

                                                 
1 Lag (1982:80) om anställningsskydd 
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Vi frågade samtliga respondenter vilket värde de förväntades uppleva innan 
rekryteringsprocessen påbörjades. Intervjuperson A svarade att deras förväntade värde var att 
bemanningsfirman skulle finna dem mest lämpade kandidaten. Respondent B hade bland 
annat förväntningar om att spara tid och pengar: ”Vi hade en förväntning om att spara tid, 
pengar och engagemang. Vi hoppades få någon som skulle lösa arbetsuppgifterna åt oss[…] 
ja helt enkelt ett sätt att effektivisera.”Intervjuperson C och D förväntade sig att de skulle få 
ett bra urval av kandidater samt minska deras egen arbetsbelastning.  
Förutom detta sa respondent D att de förväntar sig att företaget de anlitar skulle leverera 
någon form av mervärde som de själva inte kunde tillföra. 
  
Ett annat värde som respondent C förväntade sig att uppleva innan processen började var att 
de misstänkte att de skulle få in flera hundratal ansökningar vilket skulle resultera i ett mycket 
omfattade arbete som antagligen hade inneburit att de hade varit tvingade till att anställa en 
person som enbart sysslade med rekryteringsprocessen. Respondent E menar istället att de 
förväntade sig att de ska ta initiativet till en snabb och effektiv rekrytering. Intervjuperson F 
pratade mycket om att de förväntade sig att de kandidater som de skickade över skulle hålla 
en hög kvalitet eftersom det är det som bemanningsföretaget marknadsför sig som. Vidare 
säger samma intervjuperson att de bemanningsföretag som de anlitar inte enbart sysslar med 
rekrytering utan även med Employer branding vilket de ser som ett stort värde i sig. F berättar 
även att de förväntade sig att bemanningsfirman skulle profilera dem gentemot potentiella 
framtida medarbetare i samband med anordnade event.  
 
Vi frågade respondenterna hur de kom på tanken att använda sig av en bemanningsfirma i 
samband med en rekryteringsprocess samt hur de gick till väga i samband med att de skulle 
besluta vilket bemanningsföretag de skulle anlita. Respondent A sa att det var tips från andra 
företag samt genom research på Internet. De tittade även på vilka bemanningsföretag som 
stämde överens med vad de efterfrågade samt vilka specialområden de hade. A nämner också 
att de valde ut några företag som de kontaktade som i sin tur fick ge några anbud och utifrån 
detta valde de vilket företag de skulle anlita. Intervjuperson B säger att de inte aktivt sökte 
utan de blev istället kontaktade av några olika bemanningsföretag som fanns på orten. 
Bemanningsfirman kom till dem på ett förutsättningslöst möte och presenterade sina argument 
till varför de skulle anlita dem. B förklarar vidare att de fördelar som bemanningsfirman 
presenterade övervägde nackdelarna.  
 
Respondent C berättar att anledningen till varför de valde att anlita en bemanningsfirma 
berodde på att de skulle göra en omfattande rekrytering:  
 

”Vi såg inte någon annan lösning än att ta hjälp av ett bemanningsföretag 
eftersom vi skulle göra en så pass omfattande rekrytering när 20 personer skulle 
tillsättas. Eftersom vi ville ha ett bemanningsföretag som befann sig på orten blev 
urvalet begränsat […] vi hade redan etablerat en kontakt med ett företag på orten 
så därför valde vi att gå vidare med dem.” 

 
Intervjuperson D menar att anledningen till att de kom på tanken att använda en 
bemanningsfirma var att de själva hade problem med att hitta de rätta kandidaterna. Eftersom 
det vara en viss typ av kompetens som de sökte ville de testa om ett bemanningsföretag var 
bättre på att finna kandidater än de själva. Enligt respondent D valde företaget därför att ta 
kontakt med ett bemanningsföretag som de sedan tidigare hade kontakt med.  
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Respondent E säger att de kom på tanken att använda en bemanningsfirma för att det tog 
relativt lång tid att genomföra en rekryteringsprocess. Vidare berättar personen att de har en 
ganska hög personalomsättning vilket försvårar arbetet. Även om de inledningsvis annonserar 
internt får de inte alltid tillräckligt kvalificerade ansökningar varpå bemanningsföretag har 
bistått med hjälp.  
 
E nämner också arbetstoppar som en anledning till varför de köper en tjänst genom ett 
bemanningsföretag och ger exempel på när de ibland måste utöka sitt team med fyra personer 
vid ett och samma tillfälle. Intervjuperson E delar A:s uppfattning om att de företag som är 
nischade gentemot deras branschområde är att föredra. Vidare berättar E att de gjorde en 
upphandling gentemot två bemanningsfirmor varpå de valde att gå vidare med den firma som 
de arbetat med i flera år.    
 
Innan respondent F påbörjade sin anställning inom företaget fanns ingen utarbetad 
rekryteringspolicy varpå arbetet lätt uppfattades som tidskrävande. Samma intervjuperson 
tillägger också att eftersom de får in så pass många ansökningar eftersom de annonsera på 
många olika plattformar är det viktigt att den eller de som tar sig an uppgifter också har tid 
och är kvalificerade för att hitta de mest lämpade kandidaterna för företaget. Vi kom på 
tanken att använda oss av en bemanningsfirma eftersom de har den kompetens som krävs för 
att göra denna process. När vi frågade samma respondent hur de gick till väga i samband med 
att de skulle besluta vilket bemanningsföretag de skulle anlita svarar F att eftersom företaget 
på global nivå har ett samarbete med en bemanningsfirma, i samband med event och annan 
marknadsföring, valde respondenten inte att genomföra någon gedigen urvalsprocess. Mycket 
berodde på att respondenten sedan tidigare visste att detta företag kunde leverera bra 
kandidater men ville för säkerhetsskull kontrollera marknaden.   

4.4 Värde 
Samtliga respondenter meddelar att företaget upplever ett värde av att använda sig av ett 
bemanningsföretag. C säger att företaget kontinuerligt under de senaste åren har använt sig av 
ett bemanningsföretag i samband med en rekryteringsprocess. Intervjuperson F är noga med 
att poängtera att det inte enbart handlar om ett bemanningsföretag utan de har upplevt ett 
värde av att anlita samtliga. E menar att deras rekrytering blir snabb och effektiv och att 
ytterligare ett upplevt värde är att kandidaterna granskas i dubbel bemärkelse, först av 
bemanningsföretaget därefter av respondenten, vilket denna respondent upplever som positivt. 
Intervjuperson A svarar att de upplever ett värde i att de fick vara delaktiga i hela 
rekryteringsprocessen för att se hur bemanningsföretagen arbetar. A säger att det kan hända 
att de har överskattat bemanningsfirmans förmåga och att de eventuellt skulle kunna 
genomföra rekryteringarna till nyckelbefattningar själva. Detta skulle givetvis tagit mycket 
längre tid och tid är något som är en bristvara.  
 
När det gäller det upplevda värdet och huruvida det har förändrats före, och alternativt efter 
har några respondenter kommentera detta. Respondent E säger att de har upplevt samma 
värde före, under som efter rekryteringsprocessens genomförande och tillägger att personen i 
fråga blir positivt överraskad av resultatet varje gång vilket denne också anser vara ett ganska 
bra betyg. Respondent F upplever att de pris som de betalade för tjänsten också motsvarar det 
upplevda värdet. Värdet av resultatet är därför mycket värdefullt. F har inga erfarenheter av 
att värdet har förändrats under rekryteringsprocessen oberoende av vilket bemanningsföretag 
företaget anlitat.  
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Samma respondent tror att mycket av detta bottnar i att vi har haft en så pass bra avstämning 
med företaget. Intervjuperson D upplever inte samma värde och anser istället att 
förväntningarna har omintetgjorts eftersom de ansåg att de inte fick ut det värde som de 
trodde att det skulle frambringa.   
 
När vi frågade respondenterna om deras engagemang och delaktighet i processen svarade de 
lite olika men gemensamt är att samtliga respondenter upplevde att de inte var utestängda av 
bemanningsföretagen utan att de hade en dialog mellan varandra under hela 
rekryteringsförfarande. På så sätt ansåg de också att företaget de representerade vid 
intervjutillfället, kontinuerligt var delaktiga i skapandet av det upplevda värdet.    
 
På frågan om företagen generellt kan tänka sig att använda sig av en rekryteringsfirma igen 
svarar samtliga respondenter ja på denna fråga. Respondent D poängterar att det enbart är för 
kortare uppdrag som de anser detta vara aktuellt medan övriga kan tänka sig att anlita 
bemanningsfirmor för såväl kortare som längre uppdrag. C förklarar detta lite mer ingående 
och menar att de självfallet skulle anlita en bemanningsfirma vid så pass stora rekryteringar 
men de skulle omförhandla kontraktet parterna emellan:  
 

”Ja men med ett annat upplägg. Vi gjorde upp med bemanningsföretaget att vi 
hyrde personalen de första sex månaderna innan de övergick som anställda hos 
oss […] vi betalde ganska mycket överpris för dessa personer i 6 månader och det 
var dessutom lite för mycket personliga kopplingar mellan företaget vi anlitade 
och kandidaterna de gav till oss.” 

 
Intervjuperson A säger också att de ser ett värde i den garantin som bemanningsfirman 
lämnar. Om företaget anställer en kandidat som bemanningsföretaget rekommenderat och som 
slutar inom ett år alternativt om företaget inte är nöjda, gör de en ny rekrytering utan extra 
kostnad. De ser även ett konfidentiellt värde i att de inte behöver gå ut offentligt med en 
annons. Att bemanningsfirman också besitter en kompetens som företaget inte har eftersom de 
är specialister på området vilket är otroligt värdefullt.  
 
Vi ställer också några frågor till dem om hur kontakten varit med bemanningsföretaget under 
rekryteringsprocessen Beroende på vad det var för tjänst som respondenterna anlitade 
bemanningsföretag till, varierade det mellan företagen hur pass frekvent återkommande 
kontakten var. Respondent E hade kontakt med sin bemanningsfirma varannan alternativt var 
tredje dag och F hade en daglig kontakt till skillnad från exempelvis D som enbart hade en 
sporadisk kontakt. A berättar att de hade en kontinuerlig dialog tillsammans med 
bemanningsfirman under hela processens gång. Inledningsvis berättar respondenten att de 
arbetade fram en kravprofil tillsammans med bemanningsföretaget. Intervjuperson B anser att 
de fick tydliga uppgifter från bemanningsfirma om vad som krävdes av dem som 
tjänsteleverantör. Eftersom de upplevde en fördel i att köpa rekryteringstjänster av 
bemanningsföretag är fördelarna fler än de uppoffringar de gjort vilket medför att de upplever 
att de är nöjda över resultatet. Att resurs, kompetens och tid är faktorer som 
bemanningsföretagen har men som kunderna har en brist i medför att de pris som de faktiskt 
betalade för motsvarar det upplevda värdet. Intervjuperson B säger: ”även om vi i dagsläget 
inte har planerat att anlita ett bemanningsföretag för att genomföra en rekryteringsprocess 
kan vi däremot i framtiden tänka oss att anlita ett.” 
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Generellt sett ser intervjuperson C många fördelar med att använda en bemanningsfirma. De 
anser att fördelarna står i större relation än de uppoffringar som de tvingats till. 
Intervjupersonen nämner att det slutgiltiga priset var för högt vilket innebär att det 
ekonomiska värdet inte motsvarar det verkliga värdet. Vidare menar samma respondent att en 
bättre budget på förhand hade visat på detta. Trots detta anser C att bemanningsföretaget 
gjorde ett bra urval men till ett för högt pris.  
Respondent D menar att de vid ett flertal tillfällen har anlitat bemanningsföretag i samband 
med rekrytering till kortare uppdrag men menar på att om man är intresserad av att behålla 
personen för en längre period är det ingen bra lösning eftersom den är alldeles för kostsam för 
att man ska uppleva något värde. Intervjuperson D är mer inne på att denna lösning genererar 
fler nackdelar än fördelar för företaget. D menar på att även om ett företag rekryterar via ett 
bemanningsföretag måste de ändå förfoga över en rekryteringsprocess där företaget tar fram 
en kravprofil. Vidare säger samma person att det är kravprofilerna som tar tid att arbeta fram 
eftersom de ständigt varierar till skillnad från de övriga delarna i en rekryteringsprocess.  
 
När det gäller värdet av resultatet skiljer sig respondent D ifrån C och menar på att de tror att 
de kan genomföra denna process minst lika bra som bemanningsföretaget de anlitat:  
 

”Bemanningsföretag är duktiga på vissa grejer, t.ex. för kortare bemanningar. 
Om vi ska rekrytera in någon tror jag vi gör ett 10 gånger bättre jobb själva 
eftersom vi inte rekryterar åt 45 andra företag samtidigt. Vi vet vad söker [...] Då 
slipper vi förmedla den vidare som kanske missuppfattas och så sorterar de bort 
kandidater som vi tycker är jätteviktiga. ” 

 
Enligt respondent F är värdet ovärderligt för företaget eftersom de kan ägna all tid till 
företagets vardagliga arbetsuppgifter. Eftersom rekrytering enbart är en del av respondentens 
arbetsuppgifter kan det vara svårt att hinna med andra arbetsuppgifter om företaget får in 150 
ansökningar till en tjänst. E har enbart positiva saker att säga om de bemanningsföretag de 
anlitat men en annan avdelning har inte varit lika lyckosam utan de har fått göra några 
uppoffringar. Den bemanningsfirman behandlade inte sin personal speciellt väl vilket 
resulterade i att en anställd valde att sluta efter en månad. Trots denna incident upplever de 
värdet av resultatet som mycket bra och om de ser tillbaka på de tjänster som de faktiskt 
köpte, kan de se i vilken utsträckning de upplevde att det pris som de faktiskt betalande också 
motsvarade det upplevda värdet.  
 
Respondent A svarar att detta är ett lindrigt sätt att arbeta i jämförelse med om de genomfört 
processen själva och att det är en relativt liten uppoffring till vad man får. Intervjuperson F 
berättade att företaget hade vad som krävs för att kunna genomföra rekryteringen men inte 
tiden till att genomföra detta. De kan givetvis tänka sig att använda en rekryteringsfirma igen 
eftersom deras verksamhet ser ut så som den gör när de är i behov av hjälp. F förklarar vidare 
att de uppoffringar som företaget gjorde var att de avsatte en hel eftermiddag då 
bemanningsföretaget träffade ett antal medarbetare från företaget. Det var chefer men också 
vanliga medarbetare för att bemanningsfirman skulle få en bra bild av verksamheten. Under 
denna eftermiddag stämde bemanningsföretaget av med kunden att de hade likvärdiga 
företagsvärderingar och kultur. Tack vare denna uppoffring resulterade det i högre 
utsträckning i kandidater som motsvarade företagets kravprofiler.  
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4.5 Substitut 
När de gäller det fjärde temaområdet substitut frågade vi om de någonsin funderade på att 
genomföra rekryteringsprocessen själva och vad som skulle få dem att göra processen på egen 
hand. Vi frågade också om de saknade något för att genomföra rekryteringen själva samt om 
det var något speciellt som bemanningsföretaget erbjöd som företaget själva inte hade tillgång 
till.   
 
Vi frågade respondent A vad som skulle få de att genomföra processen på egen hand. A svarar 
att de fört en diskussion men fattade snabbt ett beslut om att använda sig av en 
bemanningsfirma. Det berodde främst på att det rör sig om nyckelpersoner inom företagets 
organisation och därför ansåg det vara viktigt att anlita ett företag med specialistkompetens.  
En anledning som dock skulle få dem till att genomföra denna process på egen hand var om 
företaget ansåg att det blev för dyrt att köpa tjänsten. Intervjupersonen säger också att om de 
känner den person som de vill rekrytera skulle de mot förmodan välja att på egen hand 
genomföra processen. A sammanfattar sitt svar med: ”Vi känner att vi inte har nog med tid, 
kompetens och resurser”   
 
Som svar på frågorna säger B att företaget har som policy att på egen hand genomföra 
samtliga rekryteringsprocesser. Är det däremot frågan om en rekrytering till en nyckelperson 
inom företaget kan det ibland förekomma att de använder sig av ett bemanningsföretag i 
samband med urvalsprocessen men att de på egen hand genomför samtliga intervjuer med 
kandidaterna. Vidare säger samma intervjuperson att eftersom det var så pass många inom 
organisationen som var negativt inställda till att anlita ett bemanningsföretag kan det vara en 
tänkbar anledning till varför de istället skulle genomföra processen på egen hand.  
 
Respondent D svarar att de även genomför rekryteringsprocesser på egen hand men om de 
inte tror sig finna de rätta kandidaterna väljer de istället att kontakta det bemanningsföretag 
som de anlitar. Intervjupersonen är dock noggrann med att kommentera att personen tror att 
företaget i slutändan kan göra ett lika bra jobb som dem. Samma respondent har dock svårt att 
svara på om de själva hade något som de saknade för att kunna genomföra 
rekryteringsprocessen på egen hand men tror ändå att en bemanningsfirma, till skillnad från 
företaget själv, har en annan insyn av marknaden och att de ibland redan har ett antal 
kandidater som matchar kundens profil.     
 
Vi ställde även dessa intervjufrågor till respondent E som säger att de i så stor utsträckning 
som möjligt försöker att göra processen själva men att det ibland är för tidskrävande. Vidare 
säger samma respondent att eftersom personen i fråga har en begränsad tid som denne kan 
lägga på rekryteringsprocesser kan de istället köpa denna tjänst av ett bemanningsföretag som 
erbjuder detta. Person E anser dock inte att företaget saknar kunskaper för att kunna hantera 
dessa processer.  Respondent C är inne på samma linje som E och menar att de givetvis hade 
kunnat genomföra denna process på egen hand men inte med befintliga resurser utan hade 
därför varit tvingad till att anställa ytterligare en person om de själva skulle administrera 
rekryteringsprocessen. Samma intervjuperson tillägger också att de aldrig ens diskuterade att 
genomför processen på egen hand utan det var självklart att köpa tjänsten av ett 
bemanningsföretag. På frågan om de upplevde att firman erbjöd något som de själva inte hade 
tillgång till säger C att bemanningsföretaget hade en väldigt duktig kvinna som var inkopplad 
i rekryteringsprocessen och som bland annat gjorde en del av urvalsprocessen och intervjuade 
kandidater. Med anledning av detta anser samma respondent att de själva hade haft svårt att 
göra den delen av arbetet.    
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Intervjuperson F säger att de inte funderade på att genomföra rekryteringsprocessen själva 
men att det heller inte innebär att de inte skulle klara av att genomföra det själva. Vad som 
däremot skulle få dem att utföra processen på egen hand är om kostnaden av att anlita ett 
bemanningsföretag skulle vara högre än vad det skulle kosta dem själva att genomföra 
rekryteringsprocessen. Tiden är det främsta argumentet till varför företaget inte själva 
genomför rekryteringen. Som det har varit tidigare har det alltid varit olika personer inom 
organisationen som har tagit sig an rekryteringsprocesserna vilket resulterat i en skillnad i 
kvalitet eftersom dessa personer varken är experter på rekrytering, intervjuteknik eller 
personbedömning.  
 
Respondent F säger att om de istället anlitar ett bemanningsföretag vet de om att de får en 
professionell bedömning i urvalsprocessen och att de indirekt erbjuder något som de själva 
inte har tillgång till:       
 

”Man får förutsätta att de personer som sysslar med urval av kandidater hela 
dagarna är bättre än oss som sysslar med detta sporadiskt[…] Det är klart att de 
är den professionella parten som de utger sig för att vara. Vi har inte samma 
kunskap och resurser som dem.”  
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5. Analys av studien 
I det femte kapitlet kommer vi att för läsaren presentera studiens analys. Detta kapitel bygger 
på den sammanställning som gjordes i föregående kapitel av det insamlande empiriska 
materialet. Tanken med detta kapitel är att vi ska studera det empiriska materialet utifrån den 
teoretiska referensram som låg till grund för studiens genomförande. Det material som vi som 
vi senare kommer att föra i kommande kapitel.  
 
Vi kommer att avsluta detta kapitel med ett avsnitt som sammanfattar analysen av vår studie. 
Vi anser att en kort sammanställning kommer att underlätta för läsaren att följa med i vårt 
resonemang.   

5.1 Inledande frågor 
Det finns många olika definitioner av vad ordet värde innebär. I vår teoretiska referensram 
skrev vi bl.a. att något har ett värde eller är ett värde. Vi har inte valt att i denna studie 
presentera en allmän definition av begrepp värde eftersom vi anser att det är betraktaren själv 
att avgör vad värde är. Det betyder att det är upp till varje respondent att definiera vad något 
är. Definitionen av värde kan variera kraftigt beroende på vem som beskriver värdet och ur 
vilket perspektiv värdet beskrivs. (Parasuraman et al., 2004) Det empiriska resultatet i denna 
studie utgör ingen skillnad utan respondenternas svar på vad värde är skiljer sig kraftigt 
mellan intervjupersonerna. Ur ett kundperspektiv kan värde innebära vilka fördelar kunden får 
i jämförelse med vad denne betalat. (Parasuraman et al., 2004) Värde kan också beskrivas 
utifrån funktionen, symboliken och känslorna som framkallas. (Smith & Colgate, 2007, s. 10) 
Trots detta upplever kunderna värde på olika sätt vilket vi även kunde se i vår studie. Att 
kunderna upplever olika värden tycker vi kan kopplas samman med Smith & Colgates (2007, 
s. 10) resonemang om exempelvis alla känslor som frambringas.  
  
Att exempelvis respondent D var vag i sin tolkning och menar på att värde är något som tillför 
ett företag något utöver det man själv kan till åstadkomma, går ihop med Smith & Colgates 
(2007) resonemang. Respondent A säger istället att värde kan uppträda i olika former så som 
pengar, aktier, inventarier och råvaror men även som människor och den personal som de har. 
Värde kan också vara att skapa ett mervärde för våra kunder och att de ska få bra produkter av 
oss. Respondent C beskriver i sin tur värde som något som kan uppstå genom personalen men 
värde kan också uppkomma genom kunden. För respondent B är ett värde vad företaget ger 
upp i tid, pengar och energi i jämförelse med vad man får. Intervjuperson E är mer konkret i 
sin definition och anser att värde är de fördelar man får som företag medan F menar att det 
inte enbart är frågan om medarbetare eller nyckeltal utan säger att värde även är kunskap, 
produkter och kunder.  
 
Det tolkar vi som att värde återfinns i betraktarens ögon och kan därmed skilja sig mycket åt 
beroende på vem man frågar. I vår studie har vi sett både likheter och skillnader i 
intervjupersonernas svar vilket gjort att vi kunnat se ett mönster. Detta kan också styrkas av 
Vargo och Lusch (2004) som menar att det är upp till varje kund att avgör vad hon eller han 
uppfattar som värde.   
 
Vi frågade också intervjupersonerna hur de skulle beskriva en tjänst. Även här fick vi många 
olika definitioner. En tjänst beskriver A som antalet arbetsuppgifter som ska utföras och fyllas 
av någon som kan utföra dem.  
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Intervjuperson B är inne på samma linje och menar på att definitionen för en tjänst är 
utförande av uppgifter men säger också att en tjänst kan vara en aktivitet eller en funktion 
som kan tillföra företaget ett värde. Intervjuperson C och D beskriver det som något som 
företaget köper in som de inte själva kan eller har möjlighet att införskaffa. Respondent E 
beskriver utifrån ett företagsperspektiv att en tjänst kan uppträda som ett stöd till företagets 
dagliga verksamhet och får medhåll av F som exemplifierar detta med att en tjänst för 
företaget är de lösningar som företaget säljer till kunden. Vidare menar F att det som de 
definierar som en tjänst kan andra företag uppfatta som en vara eller produkt.   
 
En aktivitet eller en funktion var något som respondent B tog upp i sin definition av en tjänst 
vilket kan kopplas till Zeithamls (2004) karaktärsdrag opåtaglighet och immaterialitet. 
Intervjuperson C beskriver en tjänst som något som kan uppstå genom en interaktion med 
kunden, vilket kan kopplas samman med samtidig konsumtion och produktion. För att detta 
ska vara möjligt krävs en interaktion mellan bemanningsfirman. Det faktum att alla 
respondenter har definierat begreppet tjänst på olika sätt indikerar på att tjänsterna är unika 
för de företag som ingår i vår studie. Vi kunde upptäcka likheter i respondenternas svar. Alla 
definitioner hade på ett eller annat sätt likheter med Zeithamls (2004) karaktärsdrag för en 
tjänst. Zeithaml menar på att de är opåtagliga, immateriella, kräver samtidig konsumtion och 
produktion samt att alla tjänster är unika.  
 
Grönroos (2000) menar på att tjänster kan definieras som processer som uppstår av ett flertal 
aktiviteter som äger rum i samspel mellan bland annat kunder, människor och produkten. 
Grönroos (2000) resonemang kan kopplas till F:s definition som företaget uppfattar som en 
tjänst medan andra uppfattar som en produkt. Denna koppling kan också göras till respondent 
E:s uttalande om stöd till företagets dagliga verksamhet vilket innefattar fondförvaltning.    

5.2 Konsumentbeteende  
I föregående avsnitt där det insamlade empiriska materialet redovisades framgick det tydligt 
att samtliga respondenter som ingick i vår studie meddelade att deras arbetsgivare vid tidigare 
tillfällen hade anlitat en bemanningsfirma och att de var nöjda med resultatet. Vi tolkar det 
som så att de tidigare positiva erfarenheterna av att anlita en bemanningsfirma har haft en 
inverkan på att de även fortsättningsvis valt att köpa likvärdiga tjänster av bemanningsföretag. 
Vi kan finna stöd för vårt resonemang i Arnerup- Cooper & Edvardsson (1998) som menar att 
de upplevda förväntningarna är en mycket viktig del när kunden värderar företag som de 
anlitar sig av alternativt tjänster som de har köpt. Arnerup- Cooper & Edvardsson säger också 
i sin teori att dessa upplevda förväntningar uppstår från tidigare erfarenheter, önskningar och 
behov, marknadsföring och reklam vilket vi också anser stämmer väl överrens med vårt 
resonemang. Om förväntningarna inte hade motsvarat uppfattningar hade ett missnöje från 
kundens sida mest troligt uppstått. Detta missnöje kan leda till att bemanningsföretaget istället 
förlorar sin kund. (Bishop et al., 1994, s. 60 ff.) 
 
Respondenterna pratade också om att de hade förväntningar på bemanningsföretaget som var 
realistiska samt att det var ett uttalat värde gentemot bemanningsfirman. Detta tolkar och 
förstår vi det som att förväntningarna kunde vara realistiska från deras sida tack vare att de 
hade kommunicerat till bemanningsföretaget vad de hoppas att den köpta tjänsten skulle 
generera i. Med detta sagt anser vi att detta resonemang kan kopplas till Ojasalo (2009) som 
säger att förväntningar kan delas in i klar/vag, implicit/explicit och orealistisk/realistisk.  
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Respondenternas förväntningar skulle således kunna vara mycket klara, tydliga och uttalade 
vilket inte enbart skulle bero på deras tidigare erfarenheter utan också på att de varit tydliga i 
sin dialog till bemanningsföretaget vad de faktiskt förväntar sig såväl före och under 
processen som efter dess genomförande. Det uttalade värdet gentemot bemanningsfirman 
skulle i så fall rent generellt enbart grundas på företagets tidigare erfarenheter vilket står helt i 
linje med Peters och Olsons (2005, s. 403) resonemang om att förväntningar är uppfattningar 
om produkten/tjänsten före köpet och att perceptioner är uppfattningar om hur väl produkten 
eller tjänsten motsvarade förväntningarna.   
 
När vi med respondenterna diskuterar anledningen till varför företagen väljer att anlita 
bemanningsfirmor uppger intervjuperson A och E att det är i samband med att de ska 
genomföra rekryteringar till nyckelbefattningar inom organisationen som de väljer att köpa 
rekryteringstjänsten från ett bemanningsföretag specialiserad på chefsrekryteringar. De anser 
sig inte förfoga över tillräckligt bra kompetens för att kunna genomföra rekryteringen på egen 
hand. De resonemang som respondenten för kan också kopplas till Vargo och Lusch (2004) 
femte grundhypotes om att vi blir allt mer specialiserade. Den specialistkunskap som nischade 
bemanningsfirmor besitter är ett exempel på detta. Det är den enda anledningen till varför 
respondent A och E väljer att anlita ett bemanningsföretag. Det är för att de enbart är 
specialiserade på chefsrekrytering och har den tid och resurs som krävs för att genomföra 
detta.   
 
Intervjuperson B pratade istället om att de såg fler fördelar än nackdelar av att anlita ett 
bemanningsföretag istället för att på egen hand genomföra processen. Att snabbt få tillgång 
till lämpliga kandidater för kortare alternativt längre sikt samt att de inte behöver ta 
arbetsgivaransvar och därmed också kunna undgå LAS, innebär att företaget tycker att det är 
en prisvärd lösning. Resonemanget som respondent B för anser vi är möjligt att applicera på 
Woodalls (2003) teori om kundvärden. Det är den första typen av de ursprungliga fem som vi 
anser går att koppla. Den typen (Net VC) handlar om balansen mellan fördelar och 
uppoffringar. I vårt fall innebär det att kunden, i detta fall intervjuperson B, får vad de betalar 
för. Vi anser också att det finns en koppling till Smith och Nagle (2005, s. 41) diskussion om 
en kunds betalningsvilja av en produkt eller en tjänst. I korta drag innebär det att kunden själv 
tillskriver tjänsten ett värde vilket i detta fall innebär att B anser att det monetära värdet av att 
anlita ett bemanningsföretag, istället för att genomföra processen på egen hand, är större än att 
genomföra den själv.      
 
Om vi fortsätter att tolka vad respondenterna säger utifrån Smith och Nagle kan vi konstatera 
att respondent C delar intervjuperson B:s uppfattning gällande LAS men skiljer sig från B 
eftersom C tycker att det är en för dyr tjänst i förhållande till vad resultatet faktiskt genererar. 
Det monetära värdet som Smith och Nagle (2005, s. 41) pratar om är således betydligt högre 
för respondent B till skillnad från C. Denna intervjupersons resonemang är också möjligt att 
applicera till Evans et al. (2009) som menar på att ett företags köpbeteende och en kunds 
köpbeteende och att skillnaden är att ett företags köp bland annat i relativt stor utsträckning 
påverkas av budgetar och kostnader. Intervjuperson D menar istället på att om företaget är i 
snabbt behov av att tillsätta personal eller för att täcka upp arbetstoppar är det en bra lösning 
att köpa denna tjänst av ett bemanningsföretag. Denna uppfattning delar intervjuperson D med 
Walter (2005) och Unionen som menar att en anledning till bemanningsbranschens snabba 
tillväxt är för att kunderna snabbt vill öka flexibiliteten i företagens personalstyrka för att 
kunna möta arbetstoppar och konjunktursvängningar.  
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När respondent F svarade på anledningen till varför de väljer att anlita ett bemanningsföretag 
berättade intervjupersonen att de ville ägna sin arbetstid till att enbart sälja varpå de ansåg att 
det var för tidskrävande att administrera hela eller delar av en rekryteringsprocess på egen 
hand. För dem var det ekonomiskt försvarbart att köpa denna tjänst istället för att företagets 
egen personal skulle arbeta med detta. Vi finner stöd för respondentens resonemang i 
Arnerup- Cooper & Edvardsson (1998) som menar att de upplevda förväntningarna är en 
mycket viktig del när kunden värderar tjänsterna som de köper. De förväntningar som 
Arnerup- Cooper & Edvardsson pratar om uppstår bland annat från tidigare erfarenheter och 
behov vilket passar väl in på respondent F:s svar på vår fråga.    
 
Vi frågade respondenterna vilket värde de förväntades uppleva innan rekryteringsprocessen 
påbörjades. Eftersom samtliga företag har erfarenheter från att tidigare ha anlitat 
bemanningsföretag tolkar vi det likt Peters och Olson (2005, s.403) som att alla har 
förväntningar som kan baseras på tidigare erfarenheter. Det svar som respondenterna nämnde 
var att de förväntade sig att bemanningsfirman gång på gång skulle finna de mest lämpade 
kandidaterna och att dessa skulle hålla en hög kvalitet, skapa mervärde i form av employer 
branding och att företaget inte bara skulle spara tid utan också pengar. Vi tolkar det i enlighet 
med Jamal & Naser (2002) som att de respondenter vars förväntningar baserades på att 
bemanningsfirman gång på gång skulle finna de mest lämpade kandidaterna så kan det tyvärr 
så småningom leda till ett missnöje om dessa förväntningar inte skulle uppnås av det företag 
som köper tjänsten. Värt att kommentera är också att samtliga respondenter var väldigt tydliga 
med vilka förväntningar de hade på bemanningsföretagen vilket kan kopplas till Ojasalo 
(2009) teori om kundens beteende och att samtliga har erfarenheter av att anlita 
bemanningsfirmor.    
 
När intervjupersonerna svarade på frågan hur de kom på tanken att använda sig av en 
bemanningsfirma samt hur de gick tillväga när de beslutade sig för vilket bemanningsföretag 
de skulle anlita berättade A att det främst var tips från andra företag men också från 
internetsökningar som banade väg för deras beslut. Vi anser att detta resonemang kan kopplas 
till Arnerup- Cooper & Edvardssons (1998) eftersom vi förstår det som att andra företags 
tidigare erfarenheter har en avgörande betydelse för vilket bemanningsföretag företag A 
vänder sig till. Att intervjuperson A dessutom nämner internetsökningar som motiv styrker 
också Arnerup- Cooper & Edvardssons teori som även berör marknadsföring och reklam. 
Samma intervjuperson nämner också bemanningsföretagens specialområde som orsak vilket 
vi kan se en tydlig koppling till Vargo och Lusch (2004) andra och femte grundhypotes i 
Service-dominant logic som berör specialkunskaper. Den tjänst (rekryteringsprocessen) som 
produceras av säljaren (bemanningsföretaget) konsumeras av kunden (företag A).     
 
Respondent B uppgav att det var i samband med att de hade ett förutsättningslöst möte med 
ett bemanningsföretag som de blev intresserade av deras tjänster. Intervjuperson B nämner att 
anledningen till varför de bestämde sig för att anlita ett bemanningsföretag var för att de 
frångick arbetsgivaransvar. Detta resonemang kan kopplas till Olofsdotter (2008) som säger 
att arbetsgivaransvaret ligger på bemanningsföretaget.  
 
Respondent C som vid ett flertal tillfällen anlitat en bemanningsfirma för likvärdiga tjänster 
berättade att de inte såg någon annan lösning än att ta hjälp av ett bemanningsföretag när 20 
personer skulle nyrekryteras. Eftersom företaget hade tidigare erfarenheter var deras 
förväntningar klara, tydliga och uttalade vilket vi anser kan kopplas till Ojasalo (2001) teori 
om kundens beteende.  
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Detta resonemang kan även knytas samman med Sheth et al. (1991) resonemang om 
villkorligt värde som menar att det upplevda värdet är en funktion av den specifika situationen 
som en nyrekrytering av 20 personer innebär.   

 
Intervjuperson D menar att de anlitade en bemanningsfirma för att det vara en viss typ av 
kompetens som de sökte samt att de ville undersöka om bemanningsföretaget var bättre än de 
själva på att hitta rätt kandidater. Respondent E nämnde arbetsbelastning, arbetstoppar och 
hög personalomsättning som skäl vilket de tydligt hade kommunicerat i budskap till 
bemanningsfirman. Deras resonemang kan kopplas till företagens vilja att använda sig till 
bemanningsföretag vid konjunktursvängningar för att behålla flexibiliteten och möta 
arbetstoppar. (Walter, 2005; Unionen; Bellaagh & Isaksson, 1999:7) F delade E:s uppfattning 
och menade på att bemanningsfirman hade de kompetenser som krävdes för att genomföra 
detta vilket baserades på deras tidigare erfarenheter. De resonemang som respondent D, E och 
F för kan även det kopplas till konsumentbeteende eftersom det baseras på deras tidigare 
erfarenheter. Vi anser därför att dessa respondenters förväntningar kan kopplas till Ojasalos 
(2001) och Arnerup- Cooper & Edvardsson (1998) tankegångar om realistiska förväntningar 
eftersom de baserar sina svar på tidigare erfarenheter.  
 
Alvin et al. (2007) säger att en rekryteringsprocess är väldigt tidskrävande och av den 
anledningen kan ett företag välja att köpa in denna tjänst av ett företag verksam inom 
bemanningsbranschen för kortare eller längre uppdrag även om företaget har den kunskap 
som krävs för att kunna göra rekryteringen. Detta teoretiska resonemang stämmer väl 
överrens med respondent E:s och F:s resonemang om att rekrytering är tidskrävande vilket gör 
det svårt att genomföra processen själv när arbetsbelastningen alternativt 
personalomsättningen är hög.   

5.3 Värde  
Samliga intervjupersoner säger att de upplever ett värde av att använda sig av ett 
bemanningsföretag vid en rekrytering. Bemanningsfirmans tjänster har alltså ett värde. 
Intervjuperson C säger att företaget har använt sig av ett bemanningsföretag kontinuerligt 
under flera år och F säger att de har upplevt ett värde i att anlita samtliga bemanningsföretag 
de anlitat. E menar att rekryteringen blir snabb och effektiv och A berättar att denne upplever 
ett värde i att få vara delaktiga i processen. Naturligtvis kan detta upplevda värde se 
annorlunda ut för alla tillfrågade. Detta kan vi inte tolka på något annat sätt än att alla 
respondenter upplever ett värde i att vända sig till en bemanningsfirma.   
 
Värde är något som uppstår först när ett samspel mellan några eller med något ägt rum (Vargo 
& Lusch, 2008) exempelvis när bemanningsföretagen kommunicerar och interagerar med 
varandra (Smith & Colgate, 2007, s. 15 ff.; Sandström et al, 2008) . Detta kan vi koppla till 
intervjuperson A:s uttalade om att de upplever ett värde i att vara delaktiga i hela 
rekryteringsprocessen och se hur bemanningsföretagen arbetar. Vilket vi tolkar som att ett 
samskapande av värde och interaktion ägde rum eftersom de samarbetat för att kunna 
genomföra ett ömsesidigt utbyte. (Hunt, 1999; Hunt & Morgan, 1997; Slater, 1997; Lengnick-
Hall et al., 2000) Intervjuperson A säger även att de kan ha överskattat bemanningsföretagens 
förmåga och att de eventuellt skulle kunna genomföra rekryteringen själva men att det tagit 
mycket längre tid, tid de inte har. Detta tolkar vi som att marknadsvärdet på tjänsten är högre 
än om de själva skulle genomföra rekryteringen.   
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Av det upplevda värdet anser respondent E att värdet var det samma före, under och efter och 
tillägger att de blivit positivt överraskade av resultatet varje gång. Detta kan bli svårt för 
bemanningsföretagen att tackla med tanke på att E:s förväntningar stigit varje gång. Kan de 
leva upp till de nya och högre förväntningar varje gång? (Jamal & Naser, 2002) F har inga 
erfarenheter av att värdet har förändrats under rekryteringsprocessen oberoende av vilket 
bemanningsföretag företaget anlitat. Samma respondent tror att mycket av detta bottnar i att vi 
har haft en bra avstämning med företaget. Detta tolkar vi som att intervjuperson F upplevde 
ett värde under hela tjänsteprocessen vilket enligt Vargo och Lusch (2004) är det mest 
relevanta.  
 
Respondent D upplever inte alls samma värde och förväntningarna uppfylldes därmed inte när 
det gällde en längre rekrytering. Vi tolkar detta som att kunden är missnöjd, vilket i enlighet 
med Bishop et al. (1994, s. 60 ff.) kan leda till ett kortsiktigt eller långsiktigt missnöje. Det 
kortsiktiga innebär att missnöjet varar för stunden och att Respondent D:s företag väljer att 
anlita en bemanningsfirma igen. Vi tolkar detta som ett långsiktigt missnöje vilket innebär att 
de inte kommer att anlita ett bemanningsföretag när en längre rekrytering ska göras. Vi anser 
också att detta resonemang kan kopplas till Smith & Colgates (2007, s. 10) olika typer av 
värden där bland annat Functional/ instrumental value berör till vilken grad en tjänst har det 
önskade karaktärsdragen eller har en användbar funktion och D anser inte att tjänsten 
uppfyller det önskade kraven. Samman typ av resonemang för även Sheth et al. (1991) i sin 
definition av hur ett funktionellt värde kan påverka kundens val. Eftersom D:s funktionella 
krav inte är uppfyllda tror vi att detta kan påverka denna kunds kommande val i framtiden.    
 
För att företaget och kunden ska kunna skapa ett värde krävs det en god dialog och 
delaktighet från bådas sida under hela tjänste processen. (Flint, 2002; Grönroos, 2000; 
Woodruff, 1997; Kristensson, Magnusson & Matthing, 2002; Steer & Porter, 1975; Lovelock 
& Young, 1979) När vi frågade respondenterna om de haft en god dialog och känt sig 
delaktiga under processen svarar de lite olika men gemensamt var att de haft en god dialog 
under hela processen. Detta tolkar vi som att båda parter var delaktiga och därmed hade 
möjligheten att gemensamt skapa ett värde.   
 
När vi frågade intervjupersonerna om de kunde tänka sig att använda sig av en 
rekryteringsfirma igen, svarade samtliga ja. Hur nöjd kunden är beror på hur stor skillnaden är 
mellan förväntningarna och upplevelsen. Vi tolkar detta som att det inte existerade någon 
skillnad mellan dessa alternativt att den var mycket liten, vilket gör att respondenterna verkar 
vara mycket nöjda med vad de fick. Detta med undantag för Respondent D som enbart anser 
detta vara aktuellt för kortare uppdrag medan övriga kan tänka sig att anlita bemanningsfirmor 
för såväl kortare som längre uppdrag. C påpekar att de skulle göra det igen men med ett annat 
upplägg. Upplevelsen var att de betalade ett överpris under 6 månader men var ändå nöjda 
med slutresultatet. Vi kopplar detta till Bishop et al. (1994, s. 60 ff.) resonemang med ett 
kortsiktigt missnöje som bara varar för stunden. Eftersom det enbart rör sig om ett kortsiktigt 
missnöje medför detta att respondent C även i framtiden kommer att använda sig av ett 
bemanningsföretag. C:s upplevelse av att de betalade ett överpris för tjänsten anser vi kan 
kopplas till Smith & Colgates (2007, s. 10) resonemang om Cost/ sacrifice value och 
Symbolic/ expressive value som diskuterar att kunden inte är beredd att betala en obegränsad 
summa pengar för tjänsten.  
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Intervjuperson A säger att de upplever ett värde i den garantin som bemanningsfirman lämnar. 
Det innebär att om företaget anställer en person som slutar inom ett år eller om företaget inte 
skulle vara nöjda gör de en rekrytering. A berättar också att de ser ett värde i att 
bemanningsfirman är specialister på området. Detta tolkar vi i enlighet med Sheth et al. 
(1991) som ett epistemistiskt värde då A upplever att de får ny kunskap till företaget i och att 
bemanningsfirman garanterar att ”rätt” person kommer att anställas. De får därmed kunskap i 
form av en ny anställd men också från bemanningsföretaget eftersom de besitter 
specialistkunskap. Intervjuperson berättar också att de ser ett värde i att de inte behöver gå ut 
offentligt med en annons och att allt är konfidentiellt. Respondent A vet inte vilka 
kandidaterna är och kandidaterna vet inte vilket företaget är eftersom det inte står i annonsen. 
Detta värde kan enligt Sheth et al. (1991) kallas emotionellt värde och vi tolkar det som att 
A:s företag upplever detta värde i form av en känsla av säkerhet och bekvämlighet. Smith & 
Colgate (2007, s. 10) för i sin diskussion gällande Experiential/ hedonic value till vilken grad 
en tjänst skapar ändamålsenliga upplevelser och känslor. Vi anser att detta resonemang kan 
kopplas till respondent A:s uttalande om den konfidentiella hanteringen av hela 
rekryteringsprocessen.  
 
Enligt Woodall (2003) finns det fem olika värden för kunden. Ett av dessa är Net VC och 
handlar om balansen mellan fördelar och uppoffringar pengamässigt det vill säga att A 
upplever att de får vad de betalar för. Ett annat värde är Rational VC vilket enbart handlar om 
balansen mellan uppoffringar och fördelar. A berättar att de upplever ett en fördel i att köpa 
rekryteringstjänster eftersom fördelarna är fler än vad uppoffringarna är. A:s företag saknar 
resurs, tid och kompetens till att genomföra detta själva, men de upplever att de kan köpa 
detta från rekryteringsfirman till ett själigt pris. Respondent F upplever att de pris som de 
betalade för tjänsten också motsvarar det upplevda värdet. Värdet av resultatet är därför 
mycket värdefullt. Detta tolkar vi som att respondent A och F upplever ett värde eftersom det 
finns en balans mellan vad kunden måste ge och vad den får.   
 
Intervjuperson C har däremot en annan åsikt. C berättar att rent generellt sett finns många 
fördelar med att använda en bemanningsfirma. Fördelarna står givetvis i relation till 
uppoffringarna de gjort, men priset de betalade var för högt. Detta tolkar vi som att ett 
långsiktigt missnöje uppstått och C:s företag inte kommer att vända sig till 
bemanningsföretag, förutom när det gäller kortare uppdrag. Vi gör också tolkningen att det 
fanns brister i det funktionella värdet (Sheth et al, 1991) eftersom den upplevda nyttan inte 
uppfyllde målen på grund av att priset var för högt. Vidare kan vi också göra tolkningen att 
CVM inte var tillräckligt högt eftersom värdet C upplevde delvis bestäms av priset som i detta 
fall var för högt. Ytterligare en tolkning vi kan göra att betalningsviljan för denna typ av tjänst 
inte var tillräckligt hög hos C på grund av att de inte är villiga att betala priset som det kostar 
att anlita en bemanningsfirma för ett längre uppdrag.     
 
Respondent D är av liknande åsikt som C, de ser ett värde i att anlita ett bemanningsföretag 
för kortare uppdrag men för längre är det ingen bra idé på grund av höga kostnader. Även här 
kan vi tolka detta missnöje som långsiktigt. Respondent C och D kommer förmodligen inte 
genomföra någon längre rekrytering med hjälp av ett bemanningsföretag utan de kommer 
istället att genomföra processen på egen hand. Det resonemang som intervjuperson C och D 
för anser vi kan knytas till Bishop et al. (1994, s. 60 ff.) diskussion om kortsiktigt och 
långsiktligt värde.  
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Respondent E och F säger att värdet är ovärderligt och har nästan bara positiva saker att säga 
om bemanningsföretagen de anlitat. De har inte fått göra särskilt mycket uppoffringar i 
relation till vilka fördelar de fått. Respondent E berättar dock om ett tillfälle då 
bemanningsfirman inte behandlade sina anställa särskilt väl vilket resulterade i att en person 
som de anställt slutade efter en månad. Trots denna incident upplever E ett högt värde i och 
med att uppoffringarna de gjort stod i relation till fördelarna samt även till priset de betalade. 
Detta tolkar vi i enlighet med Bishop et al (1994, s. 60 ff.) som att E var kortsiktigt missnöjd 
och kommer därför fortsätta använda sig av bemanningsföretag i framtiden.  

5.4 Substitut 
När de gäller det fjärde temaområdet substitut frågade vi om de någonsin funderade på att 
genomföra rekryteringsprocessen själv och vad som skulle få dem att göra processen på egen 
hand. Vi frågade också om de saknade något för att genomföra rekryteringen själva samt om 
det var något speciellt som bemanningsföretaget erbjöd som företaget själva inte hade tillgång 
till. 
 
Vi frågade respondent A vad som skulle få de att genomföra processen på egen hand. A svarar 
att de fört en diskussion men fattade snabbt ett beslut om att använda sig av en 
bemanningsfirma. Detta tolkar vi som att det i deras fall inte finns något hot i form av 
substitut. Det beror på att de inte har tillräckligt med kompetens, tid eller resurser. Det beror 
främst på att det rör sig om nyckelpersoner inom företagets organisation och därför ansåg det 
vara viktigt att anlita ett bemanningsföretag med specialistkompetens gällande 
chefsrekryteringar. A:s resonemang kan kopplas till några av Vargo och Lusch (2004) 
grundhypoteser i Service-dominant Logic. Vi anser att det främst är punkt två till fyra som 
kan appliceras på A:s resonemang. Anledningen till varför företaget väljer att anlita ett 
bemanningsföretag i samband med en chefsrekrytering är för att de vill finna den mest 
lämpade kandidaten för arbetet. De tycker att den kompetens som de själva besitter är för 
knapphändig för att själva genomföra processen. Därför vänder de sig till 
bemanningsföretaget som besitter denna specialistkompetens gällande chefsrekryteringar. A 
och F skulle kunna tänka sig att genomföra denna process på egen hand om företaget ansåg att 
det blev för dyrt att köpa tjänsten. Vi anser likt Johnson et al (2009, s. 33) att detta är en form 
av substitut som uppstår på grund av ett för högt pris.  
 
B säger att företaget har som policy att på egen hand genomföra samtliga 
rekryteringsprocesser däremot kan bemanningsföretag anlitas för hela eller delar av 
rekryteringsprocessen om nyckelpersoner ska rekryteras till verksamheten. Detta tolkar vi 
som ett tydligt hot från substitut. Enligt Porter i Johnson et al. (2009, s. 33) är ett substitut om 
kunden väljer att genomföra rekryteringen själv istället för att anlita en bemanningsfirma. 
Detta skulle naturligtvis vara ödesdigert för bemanningsfirman eftersom det innebär att de 
förlorar sin kund.  
 
Respondent D och E resonerar på samma sätt som B vilket innebär att de först och främst 
genomför rekryteringar på egen hand men om de inte tror sig finna de rätta kandidaterna 
väljer de istället att kontakta det bemanningsföretag som de anlitar. Vargo och Lusch (2008) 
säger i sin sjunde punkt att säljaren inte själv kan skapa värde utan endast förutsättningar för 
detta. Vidare menar samma forskare (2004) att det är kunden själv som avgör vad som är 
värdet. I detta fall innebär det att företag B och D uppfattar värdet först när de insett att de 
själva inte är kapabla att genomföra en rekrytering. På så sätt har bemanningsföretaget skapat 
förutsättningen för genomförandet och kunden avgjort när ett värde uppstår.  
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Respondent C är inne på samma linje som D och E men såg det aldrig som ett alternativ att 
själv genomföra processen. Det tolkar vi som att det inte finns något större hot från substitut 
eftersom företaget inte hade tillräckligt med tid eller resurser för att kunna hantera detta. 
Samma intervjuperson nämnde också att bemanningsföretaget hade en mycket kompetent 
anställd som var inkopplad i rekryteringsprocessen och genomförde urvalsprocessen samt 
intervjuade kandidaterna. C menar på att de själva inte hade samma kompetens på företaget 
vilket vi anser kan kopplas till Vargo och Lusch (2004, s. 6) resonemang i grundhypotes ett 
om att resurser är ojämnt fördelade vilket leder till behov av specialiteter som tillfredsställs av 
någon annan vilket i detta fall är bemanningsfirman.   
 
Intervjuperson F är delvis av samma uppfattning som C eftersom de aldrig såg det som ett 
alternativ att själv genomföra processen. Till skillnad från C säger F att det dock inte innebär 
att de inte skulle klara av att genomföra det själva. Huvudargumentet till varför F inte 
genomför processen på egen hand är den stora tidsåtgången. Liksom tidigare tolkar vi det som 
att det inte finns något större hot från substitut eftersom respondent F inte anser det vara ett 
alternativ att genomföra rekryteringsprocessen på egen hand på grund av att det är ett mycket 
tidskrävande arbete. Det har dock inte alltid varit så eftersom personer inom företagets 
organisation själva har genomfört rekryteringsprocesserna till ett varierande resultat. Detta 
innebär att personalen utförde de arbetsuppgifter som bemanningsföretaget erbjöd. Detta 
tolkar vi som att det längre tillbaka i tiden har förekommit ett hot från substitut eftersom 
personalen själva har genomfört de rekryteringar som bemanningsföretaget i dagsläget 
genomför.  

5.5 Sammanfattning av analysen 
Det finns många olika definitioner av vad ordet värde innebär men vi anser likt Vargo och 
Lusch (2004) att värdet ligger i betraktarens ögon. När vi frågade samtliga intervjupersoner 
hur de definierade begreppet värde fick vi svaret att det var allt från personal till pengar och 
aktier. Varje definition som vi fick var därför unik, vilket också tyder på att varje tjänst är 
unik. Trots detta har vi sett ett gemensamt mönster i vad intervjupersonerna förväntade sig för 
värde innan processens början. Samtliga respondenter sa att de förväntade sig att få de bäst 
lämpade kandidaterna men också spara tid och pengar. Eftersom svaren på vilket värde de 
upplevde skiljer sig något åt tyder det på att förväntningarna överträffats eller inte uppfyllts.   
 
Alla företag som deltog i vår studie hade vid minst två tidigare tillfällen anlitat ett 
bemanningsföretag i samband med en rekryteringsprocess och att de var nöjda med resultatet. 
Samtliga uppgav därför att de igen skulle kunna tänka sig att använda sig av ett 
bemanningsföretag. Vi tolkar det som så att de tidigare positiva erfarenheterna av att anlita en 
bemanningsfirma har haft en inverkan på att de även fortsättningsvis valt att köpa likvärdiga 
tjänster av bemanningsföretag. Samtliga respondenter verkar således vara mycket nöjda med 
det upplevda värdet vilket tyder på att det inte existerar någon skillnad mellan, alternativt en 
mycket liten skillnad, mellan förväntningar och det upplevda värdet. Vad som är viktigt för 
bemanningsföretaget att tänka på är att de flesta kunderna verkar förvänta sig samma sak 
innan processens påbörjas medan respondenterna upplever helt olika saker/resultat i slutet av 
processen.  
 
Resultatet av studien visar också på att kunden och säljaren har haft en god dialog under hela 
processen vilket tyder på att bägge parterna också varit delaktiga vilket vi tolkar som att ett 
samskapande värde utkristalliserats i denna studie. Majoriteten av respondenterna anger också 
att de upplevt samma värde före, under och efter processen.  
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En av respondenterna upplever dock inte samma värde under hela processen när det gäller 
längre rekryteringar och därmed har inte förväntningarna uppfyllts.    
 
När det gäller frågan om de någonsin har funderat på att genomföra rekryteringsprocessen på 
egen hand svarar häften av respondenterna att de i första hand försöker att göra detta medan 
övriga uppgav att de aldrig någonsin såg det som ett alternativ. Det finns således ett mönster 
av det upplevda värdet eftersom alla respondenter upplever liknande värden men vid olika 
tillfällen.     
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6. Slutsats av studien 
I det sjätte kapitlet kommer vi att för läsaren presentera slutsatserna av studien. Detta kapitel 
bygger på den analys som gjordes i föregående kapitel och på det empiriska materialet som vi 
redovisade i kapitel fyra.  

6.1 Tillbakablick till studiens problemformulering och syfte 
Avsikten med detta kapitel är att för läsaren presentera det svar som vi har kommit fram till 
och som besvarar studiens syfte och problemformulering. För att underlätta för läsaren har vi 
valt att även i detta kapitel redogöra för dessa två avsnitt. 

6.1.1  Problemformulering 

Följande problemformulering ligger till grund för denna studies genomförande:   
 

Vilket värde uppfattar företagen av att använda en rekryteringsfirma vid en 
rekryteringsprocess?  

6.1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilket värde som uppstår och uppfattas av kunden 
(företagen) när de anlitar en bemanningsfirma samt om detta värde kan variera mellan 
företagen. Genom att kontakta några företag i Sverige som har anlitat ett bemanningsföretag 
för en rekryteringsprocess kan vi tolka och förstå företagets upplevda värde av att använda sig 
av en bemanningsfirma istället för att själva genomföra processen. Genom att redogöra för 
företagens definition av begreppet värde kan vi få en ökad inblick och förståelse kring 
företagens upplevda värde.  

6.2 Inledande frågor 
Det finns många olika definitioner av vad ordet värde innebär. En av dessa är som vi tidigare 
nämnt att något har ett värde eller är ett värde (Nationalencyklopedin). Vi anser likt Vargo 
och Lusch (2004) att värdet ligger i betraktarens ögon. Vi har strävat efter att få varje 
intervjuperson att göra en egen definition av begreppet värde. Svaren vi fick skiljde sig alltså 
åt beroende på vem vi frågade. När vi frågade samtliga intervjupersoner hur de definierade 
begreppet värde fick vi svaret att det var allt från personal till pengar och aktier. Varje 
definition som vi fick var därför unik, vilket också tyder på att varje tjänst är unik. Utifrån vår 
studie anser vi att dessa skillnader beror på hur situationen ser ut för företaget. Med detta 
menar vi att konjunktursläget har en påverkan på företaget eftersom de måste anpassa sig i 
takt med att konjunkturen svänger. Vi menar även att graden av arbetsbelastning och hög 
personalomsättning i kombination med skilda prioriteringar är orsaker till att respondenternas 
svar skiljer sig åt.     

6.3 Konsumentbeteende 
Alla företag hade vid minst två tidigare tillfällen köpt en tjänst från ett bemanningsföretag och 
var nöjda med resultatet. Vi menar därför att de tidigare positiva erfarenheterna av att anlita 
en bemanningsfirma har haft en inverkan på att de även fortsättningsvis valt att köpa 
likvärdiga tjänster av bemanningsföretag. Dock kan vi inte dra några slutsatser kring huruvida 
antalet köpta tjänster från ett bemanningsföretag inverkar på hur pass nöjda de är. Med detta 
menar vi att vi inte kan se någon korrelation mellan antal köpta tjänster och kundnöjdhet.  
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När vi pratade om vilka förväntningar som respondenterna hade på tjänsten nämnde samtliga 
att de hade realistiska och uttalade värden gentemot bemanningsföretaget.   
 
Vi drar därför slutsatsen att respondenternas förväntningar är mycket klara, tydliga och 
uttalade vilket inte enbart beror på deras tidigare erfarenheter utan också på att de varit väldigt 
tydliga i sin dialog med bemanningsföretaget. Något som styrker vårt resonemang är att 
samtliga uppgav att skillnaden mellan förväntningarna och den faktiska upplevelsen inte var 
särskilt stor. Alltså var det upplevda värdet före, under och efter tjänstens genomförande i 
stort sett oförändrat. 
  
Som vi tidigare nämnt är bemanningstjänsterna unika eftersom svaren vi fått är av varierande 
grad. Trots detta har vi sett ett gemensamt mönster i intervjupersonernas förväntade värde 
innan processen påbörjades. Enligt vår mening är det gemensamma mönstret att 
respondenterna förväntade sig att få de bäst lämpade kandidaterna men också spara tid eller 
pengar. Detta har dock kommunicerats och uttrycks på olika sätt av respondenterna men 
budskapet har varit det samma.  
 
 
Efter denna studies genomförande anser vi att förväntningarna har stor inverkan när kunderna 
ska definiera värdet på de tjänster som köpts av bemanningsföretaget. Vidare menar vi att 
förväntningarna kommer att påverka de val kunderna gör i framtiden eftersom det beror på att 
förväntningarna skapas av tidigare erfarenheter, önskningar och behov. Detta beror i sin tur på 
vilket värde kunden i slutändan upplever.      
 
Vad som också har framkommit i denna studie är att det är viktigt för bemanningsföretagen 
att tänka på att de flesta kunderna har likande förväntningar innan processens påbörjas medan 
de upplevelserna tenderar att i slutändan skilja sig något åt. Vi anser därför att det indikerar på 
att varje tjänst uppfattas på olika sätt av kunderna vilket tyder på att det är viktigt att behandla 
kunderna på olika sätt. Detta för att de ska få sina behov tillfredställda och uppleva ett värde i 
att vända sig till ett bemanningsföretag istället för att genomföra rekryteringsprocessen på 
egen hand.  

6.4 Värde 
Samtliga intervjupersoner säger att de upplever ett värde av att använda sig av ett 
bemanningsföretag vid en rekrytering. Med detta sagt menar vi på att bemanningsfirmans 
tjänster har ett värde. Studiens resultat visar på att det upplevda värdet utrycker sig olika för 
alla tillfrågade. Resultatet av studien visar även på att kunden och säljaren har haft en god 
dialog under hela processen vilket tyder på att båda parterna varit delaktiga. Vi kan därför dra 
slutsatsen att ett samskapande värde går att urskilja mellan kunderna och bemanningsfirman i 
denna studie.    
 
Ett av studiens resultat är att samtliga respondenter uppgivit att de kan tänka sig att fortsätta 
köpa tjänster av ett bemanningsföretag. Eftersom samtliga respondenter är positiva till en 
fortsättning kan vi dra slutsatsen att det inte existerar någon skillnad, alternativt att skillnaden 
är minimal, mellan förväntningar och den faktiska upplevelsen. Samtliga respondenter verkar 
därför således vara mycket nöjda med det upplevda värdet. Undantaget är en respondent som 
enbart kan tänka sig att använda en bemanningsfirma vid kortare uppdrag. En slutsats vi kan 
dra av detta är att denna respondent enbart ser ett värde i att använda bemanningsfirmor för 
kortare uppdrag.  
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Det beror på att respondenten anser sig ha bättre kännedom om sin egen verksamhet och av 
den anledningen själva kan genomföra bättre rekryteringar för längre uppdrag. Vi menar 
därför att rekryteringen för längre uppdrag som bemanningsfirman genomfört medfört 
långsiktigt missnöje hos kunden som i sin tur resulterat i en förlorad kund för 
bemanningsföretaget. Trots detta kommer företaget fortsättningsvis köpa tjänster 
bemanningsföretag för kortare uppdrag. De övriga respondenternas missnöje anser vi vara 
kortsiktigt och kommer därmed inte leda till en förlorad kund för bemanningsfirman.     
 
 
Andra slutsatser är att kunden uppfattar värdet av att vända sig till ett bemanningsföretag 
eftersom de får en snabb och effektiv rekryteringsprocess. Större delen av kunderna upplever 
dessutom ett värde i att fördelningen mellan fördelar och priset är rimliga. Vår uppfattning är 
att de upplever detta värde för att de slipper avsätta tid, pengar och personal till att rekrytera. 
Resultatet av studien visar att majoriteten upplever ett värde under hela förbrukningstiden 
eftersom det är liten eller ingen skillnad mellan förväntningarna och den faktiska upplevelsen 
av tjänsten.   
 
 
En annan slutsats är att kunderna upplever ett värde i att fördelarna stod i relation till 
uppoffringarna de gjort. Tiden de ägnade åt att hitta rätt bemanningsföretag, ta fram 
kravspecifikation och samtal samt möten med bemanningsfirman stod i relation till fördelarna 
de upplever i att vända sig till ett bemanningsföretag. 
 
I studien framkom även att bemanningsföretagen besitter specialistkunskap som kunderna 
själva saknar. Detta är något som kunderna värdesätter eftersom denna kunskap utgjorde en 
av fördelarna som de såg i att använda en bemanningsfirma.     

6.5 Substitut  
Under temaområdet substitut frågade vi respondenterna om de funderat på att genomföra 
rekryteringsprocessen på egen hand och vad som skulle få dem att göra det.  
 
Resultatet i vår studie visar att hälften av respondenterna har som policy att i första hand 
själva genomföra rekryteringen medan övriga aldrig såg det som ett alternativ. Vidare menar 
vi på att kunderna ser ett värde i att köpa tjänster först när de insett att de inte kan genomföra 
rekryteringen på egen hand. Slutsatsen är därför att värdet uppstår först när kunden insett att 
de inte har tillräckligt med tid att själva genomföra rekryteringen och därmed är det kunden 
själv som avgör när värdet uppstår. Vi anser därför att det är viktigt att bemanningsföretagen 
har en förståelse för att det finns ett hot från substitut. 
 
En annan slutsats av studien är att alla respondenter upplever liknande värden men att dessa 
uppkommer vid olika tillfällen. Det kan därför vara av intresse för bemanningsföretaget att ta 
reda på vilken rekryteringspolicy deras kunder har för att veta hur och när de ska ta kontakt 
med dem. Andra slutsatser av studien är att det är viktigt för bemanningsföretaget att veta 
vilka värden kunderna upplever för att kunna framhålla dessa i ett tidigt stadium. Detta för att 
tidigt kunna förhindra hot från substitut. Ett bemanningsföretag kan dock inte bestämma när 
eller hur kunden ska uppleva värdet men kan försöka förmedla värdet av att anlita dem. Det är 
därför viktigt att förstå att det är upp till kunden att avgöra när värdet uppstår.  
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6.6 Vidare forskning och bidrag 

Vad är värde? Genom vår studie har vi visat på att någon eller något har eller är ett värde. Vi 
har också genom vår studie undersökt vilket värde företagen uppfattar av att använda en 
rekryteringsfirma i samband med en rekryteringsprocess.  
 
Vi hoppas att teoretiska ramverk som vi har använt oss av och sammanfattat i en modell ska 
fungera som en grund för fortsatta studier inom värde i bemanningsbranschen. Vi hoppas 
också att vår studie ska vara till nytta för bemanningsföretagen för att kunna öka deras 
förståelse för hot av substitut men också eftersom det kan vara till deras fördel att känna till 
kundernas upplevda värde.   
 
Det bidrag som denna studie medfört kan inte generaliseras på samtliga företag på dagens 
marknad eftersom våra respondenter inte är representativa för hela populationen. En studie 
med liknande syfte och problemformulering men med en större undersökningsgrupp behöver 
genomföras för att kunna generalisera resultatet på en population. Om en sådan studie skulle 
genomföras skulle det också innebära att vi skulle kunna styrka eller dementera denna studies 
resultat. Det gör det också möjligt för oss att se om vi finner belägg för vår sammanfattande 
teoretiska modell.  
 
Förslag på vidare forskning kan vara att göra en jämförande studie mellan olika branscher 
eftersom vi i denna studie har valt att bortse från denna variabel. Vi anser att det skulle vara 
intressant att undersöka huruvida det finns några skillnader mellan olika branschers 
uppfattning om vad värde är.  
 
Vår studie fokuserar enbart på vad kunden uppfattar för värde av att anlita ett 
bemanningsföretag i samband med en rekryteringsprocess. Vi tycker därför att det vore 
intressant att genomföra en jämförande studie mellan kundens (företaget) uppfattning av 
värdet och vad bemanningsföretaget (säljaren) tror att kunden uppfattar.  
 
I samband med denna studie har vi inte valt att lägga någon vikt vid vilka bemanningsföretag 
kunderna har valt att köpa tjänsterna av. Ett förslag på vidare forskning skulle därför vara att 
undersöka om det finns någon skillnad i uppfattat värde bland kunderna beroende på om det 
är breda alternativt nischade bemanningsföretag som anlitas.   
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7. Studiens kvalitet 
I studiens sjunde kapitel kommer vi att för läsaren presentera studiens kvalitet. Detta kapitel 
kommer att bygga på den studie som vi har valt att genomföra. Tanken med detta kapitel är 
att vi ska föra ett resonemang kring studiens trovärdighet och äkthet för att vi vill höja 
studiens kvalitet.    

7.1 Sanningskriterier 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 160) finns det olika verktyg för att bland annat kunna 
mäta en studies trovärdighet. Vi har i denna studie beslutat oss för att använda något som 
kallas för sanningskriterier och beroende på vilken forskningsstrategi en studie utgår ifrån 
samt vilket angreppssätt studie har, kommer dessa kriterier att skilja sig åt. För en kvantitativ 
studie är det vanligt att presentera studiens kvalitet utifrån de tre sanningskriterierna 
replikerbarhet, reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Eftersom vi har 
genomfört en kvalitativ studie har vi valt att utgå ifrån de två sanningskriterier trovärdighet 
och äkthet som Bryman och Bell rekommenderar. (Bryman & Bell, 2003, s. 307) 

7.2 Trovärdighet 
Vi kommer att diskutera trovärdigheten i vår studie utifrån begreppen pålitlighet, 
överförbarhet, tillförlitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (2005, s. 304-306). 
Trovärdigheten är det första kriteriet som vi kommer att redogöra för.  

7.2.1 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta sanningskriterie innebär att författarna till en studie är medvetna om att det är oerhört 
svårt att förhålla sig fullständigt objektiv i samband med att en undersökning genomförs. 
Istället är tanken att författarna ska förhålla sig neutrala och därmed inte avsiktligt låta 
personliga värderingar eller teorier påverka insamlandet av studiens empiriska resultat. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307-308) Kopplat till detta har vi författare försökt att förhålla oss 
neutrala till det datamaterial som vi har samlat in. Vi har därför i den mån det gått försökt att 
utelämna personliga åsikter. Ett försök att förhindra att personliga värderingar ska påverka 
studiens resultat är det metodkapitel som vi presenterade i uppsatsen.  
 
I samband med att vi genomförde intervjuerna med våra intervjupersoner hade vi på förhand 
beslutat att samtliga intervjuer skulle genomföras på samma sätt. Med detta menas att 
samtliga respondenter intervjuades via telefon. Nämnas ska också att vi utgick ifrån samma 
intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen. För att det empiriska resultatet från intervjuerna 
skulle redovisas på ett korrekt sätt valde vi att banda intervjuerna och även detta är en styrka 
vilket kan påvisa studiens trovärdighet. Ytterligare en möjlighet att styrka och konfirmera 
innehållet i denna studie är att empiriavsnittet bygger på transkriberat material som har 
godkänts av intervjupersonerna vilket innebär att trovärdigheten för vår studie har stärkts 
ytterligare.  

7.2.2 Pålitlighet 

Det andra sanningskriteriet som mäter studiens trovärdighet är pålitlighet. Med detta menar 
Bryman och Bell (2003, s. 307) att det är viktigt som forskare att inta en granskande roll 
vilket innebär att vi författare måste redogöra för tillvägagångssättet för denna studie.  
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Det är därför viktigt att tala om hur vi har gått tillväga från studiens inledande kapitel, 
uppbyggnaden av den teoretiska referensramen och vidare till insamlingen av det empiriska 
materialet. Denna arbetsinsats är mycket tidskrävande eftersom det fordrar stor noggrannhet 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 168).  
 
I metodkapitlet har vi försökt att utförligt beskriva hur vi har gått tillväga i denna studie. Detta 
för att vi vill möjliggöra för läsaren att kontrollera vårt tillvägagångssätt. Metodkapitlet har vi 
valt att dela in i två delar där vi i kapitlets första del redogör för studiens utgångspunkter och i 
den andra delen beskriver vi studiens tillvägagångssätt. Vi har försökt att vara noggrann med 
att skriva och motivera våra metodval samt att vi också utförligt för läsaren beskriver hur vi 
har gått tillväga när vi har genomfört intervjuerna.  
 
Ytterligare ett steg till att höja studiens trovärdighet är att vi har fått hjälp av vår handledare 
men också av utomstående som har läst texten och granskat dess innehåll. Den hjälp som vi 
har fått har underlättat för oss och vi har varit mycket tacksamma över de kommentarer och 
förslag på ändringar som vi har fått.    

7.2.3 Tillförlitlighet 

Det tredje kriteriet som vi kommer att diskutera under trovärdigheten är tillförlitlighet. Detta 
kriterie innebär att det är mycket viktigt att vi som författare följer de instruktioner som ges 
för kvalitativa studier. En rekommendation är att de personer som deltagit i studien också ska 
få en chans att kommentera det insamlade empiriska materialet innan resultatet offentliggörs 
för allmänheten. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 160-161) kan materialet anses som 
tillförlitligt när intervjupersonerna har godkänt materialet och får medhåll i sitt resonemang av 
Bryman och Bell (2003, s. 307).  
 
Vi har försökt att följa ovan nämnda forskares rekommendationer och har efter 
intervjutillfället transkriberat materialet som vi sedermera också har skickat ut till 
respondenterna för godkännande. Att banda intervjuerna har underlättat för oss eftersom båda 
författarna inte har närvarat i samband med intervjuerna. Detta gör det möjligt för den andra 
författaren att lyssna igenom det inspelade materialet. En annan fördel med ett inspelat 
material är att vi när som helst har möjlighet att återgå till detta för att kontrollera uppgifter 
om detta skulle vara nödvändigt. Tilläggas kan också att eftersom de genomförda 
telefonintervjuerna har utgått ifrån samma intervjuguide är strukturen densamma.     

7.2.4 Överförbarhet 

Det sista kriteriet som vi kommer att presentera under trovärdighet är överförbarhet. Detta 
kriterie handlar om hur överförbar det empiriska resultatet är till andra studier. Med detta 
menar vi i vilken omfattning som det unika i vår studie, det vill säga verkligheten, skulle vara 
densamma vid en annan tidpunkt men med samma kontext. Bryman och Bell rekommenderar 
därför samtliga som genomför kvalitativa undersökningar att göra detaljrika beskrivningar 
över tillvägagångssättet för insamlandet av det empiriska materialet men också noggrant 
redogöra för de utgångspunkter (metoder) som studien bygger på. (Bryman & Bell, 2003, 
s.307; Bryman och Bell, 2005, s. 306-309)  
 
Överförbarheten som kriterie är mycket komplex och vi ställer oss därför tveksamma till om 
vi skulle kunna garantera att resultatet av vår studie skulle bli densamma om vi genomförde 
den vid ett annat tillfälle även om vi utgick ifrån samma kontext. Vi ställer oss inte frågande 
till om det skulle vara möjligt att genomföra studien givet samma kriterier.  
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Med kriterier menar vi att det är möjligt att genomföra samma studie, på samma 
undersökningsgrupp, med samma intervjuguide. I denna bemärkelse anser vi att studie är 
överförbar men inte i den bemärkelse att vi kan garantera att respondenterna som deltog 
skulle besvara frågorna på samma sätt. Utifrån ovan fört resonemang anser vi att det är svårt 
att avgöra i vilken utsträckning som studien är överförbar utan detta är något som vi 
överlämnar till läsaren för bedömning. Uppsatsens utförliga beskrivningar av metodkapitlen 
hoppas vi ska underlätta för läsaren att bedöma studiens trovärdighet utifrån överförbarhet 
som begrepp.     

7.3 Äkthet 
Den kvalitativa bedömningen kan också göras utifrån kriteriet äkthet. Äktheten är i sin tur 
indelad i fem olika kriterier och dessa är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet samt takisk autenticitet. (Bryman & Bell, 2003, s. 308) 
Dessa kriterier består av en frågeställning som vi besvarat utifrån vår egen studie.  
 
I det första delkriteriet, rättvis bild, frågar vi oss om denna studie ger en tillräckligt rättvis bild 
av de uppfattningar och åsikter som vi studerat (Bryman & Bell, 2003). För att uppnå en så 
rättvis bild som möjligt har vi låtit de som deltagit i studien ta del av det material som 
framkommit i intervjuerna. Det ger dessa personer möjlighet att rätta till eventuella 
missuppfattningar och felaktiga tolkningar av det som sagts vid intervjutillfället.   
 
Ontologisk autenticitet svarar på fråga om studien hjälper de personer som deltagit att uppnå 
en bättre förståelse för miljön de lever i. (Bryman & Bell, 2003) Möjligen kan vår studie 
väcka tankar hos de som deltar. De medverkande kan fundera över varför de egentligen väljer 
att använda en bemanningsfirma, vad det är som styr dessa val samt vilket värde detta 
uppfattar. Detta kan alltså skapa en djupare förståelse för de val respondenterna gör i samband 
med en rekrytering.   
 
Pedagogisk autenticitet besvarar frågan om studien bidrar till att de som medverkat får en 
bättre uppfattning av hur andra personer i deras miljö upplever saker och ting. (Bryman & 
Bell, 2003) Om de som deltagit i undersökningen tar del av hela studien och dess reslutat kan 
de få en uppfattning om övriga medverkandes åsikter. Då har de möjlighet att få en djupare 
förståelse för hur personer i deras omgivning tänker kring användandet av en 
bemanningsfirma vid en rekryteringsprocess.   
 
I det fjärde delkriteriet, katalytisk autenticitet, frågar vi oss om denna studie har förändrat 
situationen för de som deltagit. (Bryman & Bell, 2003) Vi tror inte att studien har förändrat 
situationen avsevärt mycket för de som deltagit. Som vi nämnde tidigare kan den ha väckt 
tankar bland våra respondenter men vi tror inte att studien bidragit till några större 
förändringar av situationen för dessa personer. 
 
I det femte och sista delkriteriet, taktisk autenticitet, för äkthet frågar vi oss om studien har 
möjliggjort för de medverkande att vidta de åtgärder som behövs. (Bryman & Bell, 2003) 
Enligt vår uppfattning verkar det som att respondenterna har sett ett stort värde i att använda 
sig av en bemanningsfirma. Detta faktum kan därmed motivera dessa personer att även i 
fortsättningen, och kanske till och med i större utsträckning, använda sig av en 
bemanningsfirma.
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Tema 1: Inledande frågor 

Vad är värde för er som företag?   
 
Vad är en tjänst för er som företag?   
 
Vilka tjänster har ni köpt och beställt av ett bemanningsföretag? 
 
Vid hur många tillfällen har ni använt er av ett bemanningsföretag för genomförande av en 
rekryteringsprocess? 
 
Tema 2: Konsumentbeteende 

Hur kom ni på tanken att använda er av en bemanningsfirma vid en rekrytering? Reklam? 
Tips från en kund? (förväntningar) 
 
Hur gick ni tillväga i samband med att ni skulle besluta er för vilket bemanningsföretag ni 
skulle anlita? (förväntningar) 
 
Vem på företaget har tagit beslut om att ni ska anlita en bemanningsfirma? (köpbeteende) 
 
Vad är det som avgör om ni väljer att vända er till ett bemanningsföretag? Något i miljön? 
Budget? Sociala faktorer? (köpbeteende) 
 
Har företaget tidigare erfarenheter av att anlita en rekryteringsfirma? (förväntningar) 
 
Om ja, är ni nöjda/missnöjda över resultatet som de tidigare genomförda tjänsterna har 
medfört? (förväntningar, kortsiktigt/långsiktigt missnöje) 
 
Vilket värde förväntande ni er att uppleva innan processen började? (klar/vag) 
 
Var den förväntningen ett uttalat värde? (Implicit/Explicit) 
 
Var det en realistisk förväntning? (realistisk/ orealistisk)  
 
Motsvarade er användning av en bemanningsfirma vid rekryteringen era förväntningar?  
 
Tema 3: Värde 

Upplever ni ett värde av att använda er av ett bemanningsföretag? 
 
Om ja, vilket värde upplever ni av att använda er av en bemanningsfirma? 
 
På vilket sätt upplever ni värdet? 
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            2(3) 
 
 
Har/hade ni kontakt med firman under rekryteringsprocessens genomförande? (dialog) 
 
Om ja, hur frekvent återkommande var er kontakt? (dialog) 
 
Fick ni tydliga uppgifter om vad som krävdes av er för att bemanningsfirman skulle kunna 
genomföra rekryteringen? (tydliga uppgifter) 
 
Hade ni möjligheten att genomföra det som krävdes? (teknisk förmåga) 
 
På vilket sätt är ni som företag engagerade i processen? (motivation) 
 
På vilket sätt är ni som företag delaktiga under processen? (motivation) 
 
Kände du att ert företag var delaktiga i processen trots att rekryteringsfirman utförde 
rekryteringen? (6, 7 & samskapande) 
 
Kände du att ert företag var delaktiga i skapandet av det värde som du upplevde? (6, 7 & 
samskapande) 
 
Kan ni tänka er att använda er av en rekryteringsfirma igen? Vad är det som avgör det? (8)  
 
Om ni ser tillbaka på rekryteringsprocessen upplevde ni samma värde före, under och efter 
rekryteringsprocessens genomförande? (value-in-use) 
 
Vilka fördelar har ni sett i att använda en bemanningsfirma? Hur står de i relation till de 
uppoffringar som ni gjort? (Net VC/ Rational VC) 
 
Hur upplever du värdet av resultatet (dvs. av rekryteringsprocessen som bemanningsföretaget 
levererat)? (Derived VC) 
 
Om ni ser tillbaka på den tjänst som ni faktiskt köpte, dvs. rekryteringen, i vilken utsträckning 
upplever ni att det pris som ni betalade motsvarar det upplevda värdet? (Sale VC) 
 
Tema 4: Substitut 

Funderade ni på att genomföra processen själva? (substitut/köpbeteende)  
 
Vad skulle få er att istället genomföra processen på egen hand? (substitut/köpbeteende) 
 
Var det något ni saknade för att kunna genomföra rekryteringen på egen hand? (1) 
 
Var det något speciellt (kunskaper, resurser) som firman erbjöd som ni själva inte hade 
tillgång till? (2-5) 
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Värdet av att använda ett bemanningsföretag vid en rekrytering 

 
Bakgrunden till studien är att det finns ett flertal undersökningar gjorda på 
bemanningsbranschen i Sverige och de flesta av dessa studier utgår från ett 
företagsperspektiv. I dessa studier har det varit vanligt förekommande att undersöka hur 
bemanningsföretaget skapar ett värde, inte hur värdet uppfattas av kunderna själva. Med 
anledning av detta fann vi det intressant att genomföra en studie utifrån ett kundperspektiv. 
  
Syftet med studien är att undersöka vilket värde som uppstår och uppfattas av kunden 
(företagen) när de anlitar en bemanningsfirma samt om detta värde kan variera mellan 
företagen. Genom att kontakta några företag i Sverige som har anlitat ett bemanningsföretag 
för en rekryteringsprocess kan vi tolka och förstå företagets upplevda värde av att använda sig 
av en bemanningsfirma istället för att själva genomföra processen. Genom att redogöra för 
företagens definition av begreppet värde kan vi få en ökad inblick och förståelse kring 
företagens upplevda värde.  
 
 

Vilket värde uppfattar företagen av att använda en rekryteringsfirma vid en 
rekryteringsprocess? 
  

 

Anonymitet. Studien kommer att vara helt anonym. Varken den som läser uppsatsen eller 
bemanningsföretaget kommer att få ta del av vilket företag som sagt vad. Läsaren kommer 
inte heller att få veta vilka bemanningsfirmor företaget anlitat.   
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