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Sammanfattning
Bakgrund: Små- och medelstora företag (SME) är motorn inom den europeiska ekonomin
och står idag för 9 av 10 företag. SME är beroende av att deras nyckelroller
innehavs av kompetent personal så att företaget kan fortsätta att utvecklas. För
att lyckas rekrytera personer med den behövda kompetensen krävs det att
företaget använder sig av olika strategier. En interaktion mellan HR och
marknadsföring kan leda till en implementering av framgångsrika strategier
kring anställning av en nyckelroll till SME.
Syfte:

Syftet med arbetet är att undersöka hur små- och medelstora företag går
tillväga kring rekrytering av nyckelroller samt om de använder några av de
tidigare nämnda strategierna. Arbetets resultat kommer bli intressant för små
och medelstora företag då de kan använda resultatet som riktlinjer under en
rekryteringsprocess av en nyckelroll.

Metod:

Författarna i studien har valt att utgå från en deduktiv metod. Den empiriska
undersökningen utfördes i form av en kvalitativ studie där författarna till
studien intervjuade sex företag.

Resultat/Slutsats: Författarna av studien fann att det egentligen var två huvudsakliga
strategier kring rekrytering av nyckelroller hos de intervjuade företagen.
Outsourcing var den ena medans den andra strategin var ganska otydlig. Alla
plockade delar ur marknadsmixen, främst när det handlade om annonseringen
men tillvägagångssättet tycktes mer ha att göra med individen som hade rollen
som ansvarig för rekrytering. Vissa provade bara genom att annonsera via
sociala medier och branschtidningar, etc. medans andra hade egna sociala
kontaktnät som de headhuntade inom. Författarna till studien drar slutsatsen
att då det handlar om små- och medelstora företag så är HR-avdelningen oftast
inte så omfattande och nyrekryteringar till nyckelroller sker mer sällan.
Nyckelord: Human Resource, SME, Outsourcing, Marknadsmix, Employer Branding.
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Abstract
Background: Small and medium-sized enterprises (SME) are today the engine of the
European economy and today account for 9 out of 10 companies. SMEs are
dependent on their key roles being held by competent staff so that the
company can continue to develop. In order to succeed in recruiting people
with the required skills, it is required that the company uses different
strategies. An interaction between HR and marketing can lead to the
implementation of successful strategies for hiring a key role for SMEs.
Purpose:

The purpose of the work is to investigate how small and medium sized
companies proceed when recruiting key roles and whether they use some of
the previously mentioned strategies. The result of the work will be
interesting for small and medium-sized companies as they can use the
results as guidelines during a recruitment process of a key role.

Method:

The authors of the study have chosen to start from a deductive method. The
empirical study was carried out in the form of a qualitative study in which
the authors of the study interviewed six companies.

Result/Conclusion: The authors of the study found that there were really two main
strategies for recruiting key roles of the interviewed companies.
Outsourcing was one while the other strategy was quite fuzzy. Everyone
picked parts from the market mix, mainly when it came to advertising, but
the approach seemed to have more to do with the individual who had the
role of responsible for recruitment. Some tried only by advertising via social
media and industry magazines, etc. while others had their own social
contact networks which they headhunted within. The authors of the study
conclude that when it comes to small and medium-sized companies, the HR
department is usually not so extensive and new recruits for key roles are
less frequent.
Keywords: Human Resource, SME, outsourcing, Marketing mix, Employer Branding.
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1. INLEDNING
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I det inledande kapitlet introduceras bakgrunden till små- och medelstora företag samt
marknadsföringens betydelse vid rekrytering. Vidare i kapitlet förs en diskussion kring
vilka svårigheter och möjligheter företag kan ha vid rekrytering av nyckelroller. Detta
mynnar sedan ut i en problemformulering samt syfte.

1.1 Problembakgrund
1.1.1 Små- och Medelstora Företag och Arbetskraftsbrist
Små- och medelstora företag (SME) har olika definitioner beroende på i vilket man land
man utgår ifrån. I detta arbetet använder vi oss av SME250 som innebär att antalet anställda
är upp till 250 stycken (Ayyagari, Beck & Demirguc-Kunt, 2007). SME är motorn inom
den europeiska ekonomin. 2015 fanns det 23,5 miljoner små- och medelstora företag med
totalt 137 miljoner anställda inom EU. SME står för nio av tio företag samt genererar två
av tre jobb inom EU (Eurostat, 2018). Trots att SME är så pass stora aktörer på marknaden
har de problem med att anställa personer med nyckelkompetens till ledande roller (Ayygari
et al., 2007). SME:s problem med arbetskraftsbrist ses ofta som ett resultat av deras
bristande förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga löner samt deras arbetsförhållanden
(Park, Kim & Jang, 2014). Det finns även bevis på att högt presterande medelstora företag,
som kan erbjuda samma förmåner som stora företag, har problem med arbetskraftsbrist
(Tewari, Skilling, Kumar & Wu, 2013).
I arbetet definierar vi en nyckelroll där den anställde har ansvar över den dagliga
verksamheten genom beslutsfattande samt ytterst ansvar över sin avdelning som en
ekonomichef, försäljningschef, och HR-chef (Market Business News: 2019). Det finns
studier som visar på att nyckelroller som innehavs av kompetent personal är viktiga för
små- och medelstora företag (Lodefalk & Gidehag, 2016). Dessa nyckelroller med deras
höga utbildningsnivåer, arbetskunskap samt formella kvalifikationer gynnar företagen vid
beslutsfattande gällande organisationen (Schlosser, 2013). Lodefalk & Gidehag (2016)
fann även att mindre företag i Sverige som anställer en specialist till ledande roller kan
förväntas ha en 0,3 procentig produktivitetsökning det efterföljande året. De redovisar ett
resultat där företag som anställer en nyckelperson från ett multinationellt företag kan
förväntas ha en produktivitetsökning på en procent det efterföljande året.
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Arbetsmarknaden är i stort behov av utbildad arbetskraft då det just nu råder högkonjunktur
på den svenska marknaden. Det finns inte heller något som tyder på att detta
kommer ändras inom de närmsta två åren vilket betyder att det fortsatt kommer vara ett
problem med rekrytering av utbildad personal förtydligats av Andersson (2018).
1.1.2 Marknadsföring och HR
För att lyckas med att rekrytera en person med den kompetens som efterfrågas krävs det
att företag använder sig av olika strategier. Chimhanzi (2004) fann att positiv interaktion
mellan marknadsföring och HR kan leda till en implementering av en framgångsrik
marknadsföringsstrategi kring rekrytering. Författaren har klargjort att ett samarbete
mellan dessa två avdelningar kan leda till en utveckling av arbetsbeskrivningar, ett
framtagande av träningsprogram samt ett belöningssystem som styrs av kundnöjdhet
(Chihanzi, 2004).
En av dessa marknadsföringsstrategier som företag använder sig av är employer branding
(Wilden et al., 2010; Tikson, Hamid & Mardiana, 2018). Employer branding handlar om
hur företag marknadsför sig som attraktiva arbetsgivare genom att ha en positiv
företagsimage och ett gott rykte (Tikson, Hamid & Mardiana, 2018). Inom rekrytering är
employer branding de psykologiska, ekonomiska och funktionella fördelar som en
potentiell anställd ser hos ett företag (Wilden et al., 2010).
En annan marknadsföringsstrategi som företag använder sig för att rekrytera en person med
den kompetens som efterfrågas krävs är att använda sociala nätverk (Sherrie, 2011; Koch,
Gerber & De Klerk, 2018). Användningen av sociala nätverk har ökat under det senaste
årtiondet vilket även har påverkat företags rekryteringsprocesser. Rekryteringsverktyg som
LinkedIn och Facebook gör det nu möjligt för företag att identifiera och attrahera både
aktiva och passiva potentiella kandidater (Koch, Gerber & De Klerk, 2018). Företag
behöver överväga användandet av sociala nätverk gällande rekrytering då det är
kostnadseffektivt samt att det underlättar sökandet efter personer med den efterfrågade
kompetensen (Sherrie, 2011). Joos (2008) säger att en av många fördelar med att rekrytera
via sociala medier är att företag som använder sig av denna form av rekrytering når upp
till 30 % fler passiva sökande. Vidare menar Joos (2008) att organisationer som är ute efter
hög kompetens har en stor fördel av att använda sig av sociala medier som
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rekryteringskanal då de kan nå kompetens som är verksamma i konkurrerande företag.
Koch et al. (2018) bekräftade att använda sociala nätverk ökar chansen för att de hittar
kandidater som uppfyller de krav som företagen har.
En annan marknadsföringsstrategi som företag använder sig under rekryteringsprocessen
är Marknadsföringsmixen. Galli et al. (2014) fann att Marknadsmixen är ett enkelt och
kraftfullt verktyg att använda sig av genom att kombinera marknadsföringsteori och
rekrytering. Dunleavy et al. (2018) använde den sociala marknadsföringsmixen för att
utforska

rekryteringsbarriärer

och

facilitatorer.

De

fann

att

den

sociala

marknadsföringsmixen kan hjälpa vid planering och genomförande av rekrytering.

1.2 Problemformulering
I medelstora företag krävs det att nyckelroller innehavs av personer med hög kompetens
då de enskilt kan ansvara för stora delar av organisationen (Lodefalk & Gidehag, 2016).
Lodefalk & Gidehag (2016) skriver att rekrytera fel person till en ledande nyckelroll kan
även vara väldigt kostsamt. Lindelöw (2003) har visat aven att en felrekrytering för en
ledande roll kan kosta företaget från 180 000 till 990 000 SEK. Forskaren fann även att det
finns problem med rekrytering av nyckelroller i medelstora företag.
För att bättre förstå forskningsproblemet och för att hitta lösningar har tidigare studier
använts för att lokalisera olika strategier. En del av dem har använt olika
marknadsföringsstrategier som framgår av föregående diskussion. De strategier som har
undersökts i tidigare forskning är de som ligger till grund för studiens teori. Det kvarstår
dock mycket osäkerhet när det gäller användningen av marknadsstrategier i
rekryteringsprocesser av nyckelroller. Denna osäkerhet är anledningen till att vi har valt
att studera hur små- och medelstora företag går till väga i deras rekryteringsprocesser kring
nyckelroller och om de använder sig av en eller flera ovanstående strategier. Syftet med
studien är således att ta reda på om det finns en utformad strategi eller om företagen helt
enkelt använder klassiska sätt i form av vanlig annonsering eller om de helt väljer att låta
externa aktörer ta hand om processen. Detta anser vi vara intressant då små- och medelstora
företag i många fall kanske inte har en hel HR-avdelning att tillgå, utan bara en person med
yttersta ansvaret över hela området. Med tanke på att antalet nyckelroller oftast är ganska
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få i dessa typer av företag och lediga tjänster inte blir tillgängliga på löpande band så lyfter
denna studie en intressant frågeställning.

1.3 Frågeställning
Hur använder små- och medelstora företag sig av strategier vid rekrytering och
nytillsättning av nyckelroll?

1.4 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hur små- och medelstora företag går tillväga kring
rekrytering av nyckelroller samt om de använder några av de tidigare nämnda strategierna.
Författarna kommer även undersöka hur företag kan gå till väga under en
rekryteringsprocess för att de ska uppnå ett efterfrågat resultat. Författarna har valt denna
frågeställning då små och- medelstora företag kan ha svårigheter att konkurrera med stora
företag när det kommer till rekrytering av kompetent personal till nyckelroller.
Det finns många tillvägagångssätt för att rekrytera personal till ett företag. En
rekryteringsprocess kan vara kostsam och tidskrävande om den inte utförs på ett så
effektivt sätt som möjligt. Därför har författarna till studien valt att undersöka om
någon/några av tidigare nämnda strategier används idag och vilka som kan vara de bästa
alternativen. Arbetets resultat blir intressant för små- och medelstora företag då resultatet
kan bli riktlinjer för hur dessa företag ska bygga upp sin rekryteringsprocess vid anställning
av nyckelroller.

1.5 Begrepp
Human resource – Human Resource (HR) definieras som den strategiska styrning en
organisation har i förhållande till de anställda eller medlemmarna
(Armstrong, 2006).
SME – SME står för Small and Medium Enterprises. Företag med 1–250 anställda sorteras
in i denna kategorin (Ayygariet et al., 2007).
Outsourcing – Outsourcing innebär att organisationen låter en extern part sköta olika
processer (NE, 2019).
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Marknadsmix – Marknadsmixen är en blandning av konkurrensmedel som organisationer
kan använda sig av i sin marknadsföring. Metoden beskriver den strategiska
position som organisationens produkt har på marknaden. Marknadsmixen
består av 7 P, Produkt, Pris, Plats, Påverkan, Personal, Process och Fysiska
bevis (Shaw, 2015).
Employer branding – Employer Branding innebär hur en organisation uppfattas av
tidigare, nuvarande eller potentiella anställda (Tholin, 2018).

1.7 Avgränsning
Vi har valt att skriva om rekryteringsproblem inom små- och medelstora företag. Vi
avgränsade oss till små- och medelstora då vi har upptäckt att dessa kan ha problem med
att rekrytera nyckelpersoner med efterfrågad kompetens. Vi valde även att undersöka hur
dessa företag använder sig av olika strategier då dessa kan påverka resultatet av ett företags
rekryteringsprocess. Vi har även valt att begränsa studien till städer utanför
storstadsområdena då företag i mindre städer konkurrerar om begränsad kompetens
jämfört med företag i större städer.
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2.TEORETISK
REFERENSRAM
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I studiens teoretiska referensram introduceras de begrepp och teorier som anses vara
relevanta för att, tillsammans med den insamlade empirin, besvara studiens syfte. Läsaren
kommer i detta kapitel få ta del av tidigare forskning kring marknadsstrategier vid
rekrytering, Human Resource Management samt Marknadsmixen. Avslutningsvis i kapitlet
presenteras en motivering av den referensram som valts, vilket illustreras i en
analysmodell.

2.1 Human Resource Management i SME
Den tillgängliga informationen som finns om HRM inom SME:s visar på att ju mindre ett
företag är desto mindre använder de HRM (De Kok, 2010). De Kok (2010) menar även att
det betyder att mindre företag lägger mindre tid på utbildning, de har sämre
rekryteringsprocess och sannolikheten att de har bonussystem som baseras på företagets
prestation är lägre. Studier visar även att saknaden av specialistkunskap leder till en negativ
utveckling (Richbell, Szerb & Vitai, 2010). Orsaker till saknaden av specialistkunskap är
bland annat svårigheter vid rekryteringsprocessen och att hitta den efterfrågade
kompetensen (Richbell, Szerb & Vitai, 2010).
Denna information tyder på att utformningen av en rekryteringsprocess har en tendens att
leda till ett sämre resultat än vad företagen har förväntat. Undersökningen av hur företag
kan uppnå en framgångsrik rekryteringsprocess är därför aktuell och det ska undersökas
genom olika strategier.

2.2 Rekryteringsprocess
Ett företags rekryteringsprocesser har stor påverkan på ett företags prestanda av olika
anledningar (Sutanto & Kurniawan 2016). Sutanto & Kurniawan (2016) redovisar i deras
artikel en studie som visar på att ett bra rekryteringsprogram har en positiv påverkan på de
anställdas engagemang, produktivitet och kvaliteten på utfört arbete. Caley, Den Hartog &
Dewe (2007) säger i deras artikel att en del av rekryteringsprocessen är annonseringen av
den roll ett företag vill bemanna. Det finns även då avgörande faktorer för att denna del av
processen ska bli framgångsrik. Tydlighet kring vad det är som efterfrågas är då mycket
viktigt. Författarna jämförde 1 390 annonser för ledarroller i Storbritannien. Ett problem
de fick fram var bristfällande tydlighet kring vad som efterfrågades. Något som många
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företag efterfrågade var stark ledarskapsförmåga. Vad stark ledarskapsförmåga innebär är
dock inget företagen beskriver utan begreppet används för att ’det låter bra’.
Det finns flera olika sätt att utföra en rekryteringsprocess. Lindmark & Önnevik (2011) har
redovisat en modell över hur en rekryteringsprocess kan gå till.

Figur (1) Rekryteringsprocess, Källa: Lindmark & Önnevik, 2011, s.81.
Författarna beskriver processen utifrån olika steg. Interna påverkansfaktorer kan vara hög
frånvaro och utveckling av nya tjänster. Externa påverkansfaktorer kan vara ökad
efterfrågan på tjänster och produkter, ny teknik och ny lagstiftning. Efter att företaget har
analyserat situationen behöver de ställa sig frågorna om de behöver rekrytera eller säga
upp anställda och då när detta behöver ske. Om de kommer fram till att personal behövs
kommer de då behöva bestämma en rekryteringsprocess. Författarna skriver då att företag
behöver ta fram någon form av arbetsbeskrivning som bestämmer yrkestitel, befogenheter,
ansvarsområden, m.m. Denna arbetsbeskrivning gör det möjligt för företagen att skapa sig
en bild av den person som de behöver för tjänsten. Författarna belyser även hur viktigt det
är att ha en genomtänkt strategi när de ska nå ut till de potentiella kandidaterna och hur
viktigt det är med en genomtänkt annons som visar vad det är som efterfrågas. Processen
går sedan vidare till sammanställning av ansökande och urval där företagen samlar in
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information och utför intervjuer med de olika kandidaterna för att se vem som är mest
lämpad. Efter en rekrytering skriver författarna att företagen behöver utföra en analys för
att se om de rekryterade rätt person och att den personen som rekryterades faktiskt har den
kompetens som efterfrågades.
2.2.1 Human Resource Outsourcing
Företag använder sig idag av rekryteringsföretag för att få hjälp med rekryteringen. En
rekryteringsprocess kan vara kostsam. För att förhindra en sådan kostsam process är ett
alternativ att använda sig av externa aktörer (Johnson, Wilding & Robson, 2014). Det finns
viktiga faktorer som påverkar hur bra resultatet blir. Sociala aspekter som tillit, delade
värderingar, kommunikation och engagemang är avgörande för att relationen mellan
rekryteringsföretaget och kunderna ska ge ett så bra resultat som möjligt (Wallo & Kock,
2018).
Outsourcing av rekrytering är populärt vid rekrytering av nyckelroller. Den tidigare
forskningen även på att outsourcing kan ha positiva effekter på en rekryteringsprocess.
Därför har författarna valt att ha med human resource outsourcing vid analys av de
strategier som företag använder under rekryteringsprocessen.

2.3 Marknadsmixen under en rekryteringsprocess
Caley, Den Hartog & Dewe (2007) pratar hur viktigt det är att använda sig av rätt
marknadsföringsstrategi under rekryteringsprocessen. För att kunna analysera vad småoch medelstora företag använder sig av för typ av marknadsföringsstrategi har vi valt att
använda oss av marknadsmixen då den kan hjälpa vid planering och implementering av
marknadsföringsstrategier under rekryteringsprocessen (Dunleavy, Walshe, Oriani &
Preston, 2018). Marknadsmixen består av sju P, produkt, pris, plats, påverkan, personal,
process och fysiska bevis (Shaw, 2015).
Marknadsmixen ger författarna av den här studien en möjlighet att analysera hur företags
rekryteringsprocesser går till. Modellens innehåll tar upp de olika steg ett företag behöver
gå igenom för att kunna undersöka hur de kan uppnå en framgångsrik rekryteringsprocess
genom användning av olika marknadsföringsstrategier.
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2.3.1 Produkt
Inom marknadsföring är produkt det företaget vill sälja. Det är de aktiviteter som ett företag
utför för att tillfredsställa önskningar och behov hos målgruppen (Shaw, 2015). Inom
rekryteringsprocessen är produkt den tjänst som företaget vill tillsätta (Calicchio, 2007).
Företag behöver även beskriva den tjänst som ska tillsättas då en jobb-beskrivning ger
kandidaterna en översikt av vad de behöver göra och kunna för att möta företagets
förväntningar (Tutorialspoint, 2019). Det går även att tolka produkten inom en
rekryteringsprocess som ett försöksdeltagande där ett företag erbjuder ansökande att delta
i processen genom att ansöka om tjänsten (Galli et al., 2014). Inom rekrytering behöver
företag identifiera vart de potentiella kandidaterna finns någonstans (Sofica, 2015). Det
innebär även där produkten finns geografiskt (Shaw, 2015).
Hur ett företag beskriver sin produkt under en rekryteringsprocess kommer vi undersöka
då det finns teorier som säger att en tydlighet kring vad som efterfrågas kan ha en påverkan
på resultatet. Att då undersöka hur företag bygger upp en rekryteringsprocess är därför
viktigt för att få fram ett resultat. Det är även aktuellt att undersöka hur företagen använder
sig av rollen för att attrahera kandidater. En nyckelroll kan vara attraktiv då den anställde
kan få mycket makt, utmanande arbetsuppgifter och rum för egna initiativ. Vi kommer
även undersöka hur företagen använder sig av sin omgivning vid annonseringen. Det kan
vara intressant för en kandidat att veta om arbetsplatsen ligger nära kommunala
förbindelser, i centrum, etc.
2.3.2 Pris
Pris handlar om hur mycket en individ behöver betala för produkten. Prissättningen inom
rekrytering utgår från två olika perspektiv, arbetsgivarens och arbetstagaren. Utifrån
arbetstagarens perspektiv handlar det om hur arbetstagaren belönas för utfört arbete.
Belöningar består oftast av lön, bonusar och andra förmåner (Galicchio, 2007).
Prissättningen kan ha en avgörande del under rekryteringsprocessen då arbetstagaren
måste anse att den får rätt belöning för det arbete som ska utföras (Galicchio, 2007). Utifrån
arbetsgivarens perspektiv handlar det om den kompetens och färdigheter som den sökande
måste ”betala” med för att få jobbet (Sofica, 2015).
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Prissättningen under en rekryteringsprocess är ett sätt att attrahera kandidater till den roll
företag vill tillsätta. Detta är en anledning till att undersöka hur företag tänker kring denna
frågan då de ska bestämma vilka förmåner en person får av att jobba på deras företag
2.3.3 Plats
Plats innebär de kanaler som används av företaget för att nå ut till sin målgrupp (Galli et
al., 2014). Företaget väljer mellan olika aktiviteter som ska underlätta för målgruppen att
kunna lära sig om produkten och var de kan köpa den (Shaw, 2015). Företag kan bland
annat välja mellan att placera annonser på rekryteringsföretag eller genom att använda sig
av sociala kanaler som LinkedIn eller Facebook (Galicchio, 2007). De sociala kanalerna
gör det möjligt för företag att både attrahera aktiva samt passiva kandidater då det är
företaget som kontaktar olika personer istället för att individer själva behöver sitta och söka
efter lediga jobb (Koch et al., 2018). Sociala medier gör det även möjligt för företag att nå
ut till ett mycket bredare utbud av kandidater (Wahlberg, 2018). Wahlberg (2018) säger
att detta beror på att en stor del svenskar använder dessa kanaler dagligen. År 2018 använde
till exempel 30% av alla svenska internetanvändare LinkedIn (Wahlberg, 2018).
Sofica (2015) menar på att produkten måste finnas vid rätt plats, vid rätt och i de rätta
kvantiteterna. Författaren pratar även om infrastrukturen där transport och lager är en
viktig del och att de båda behöver fungera till ett acceptabelt pris.
Hur ett företag jobbar med val av plats är något som kommer undersökas mer av författarna
till denna studien under den empiriska undersökningen. Den tidigare forskningen som har
redovisats i tidigare stycken visar att denna del av markandsmixen har en betydande roll
för att företagen ska kunna nå ut till de personer som har den kompetens som efterfrågas
av företaget. Studier visar även på att sociala nätverk har en positiv inverkan på en
rekryteringsprocess. Detta gör det intressant att undersöka hur olika företag använder sig
av de sociala nätverk som finns tillgängliga idag. Vi kommer även undersöka hur företagen
använder sig av sin omgivning vid annonseringen. Det kan vara intressant för en kandidat
att veta om arbetsplatsen ligger nära kommunala förbindelser, i centrum, etc.
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2.3.4 Påverkan
Påverkan innebär de kommunikationstekniker som används för att marknadsföra sitt
företag och sin rekryteringsprocess (Galicchio, 2007). Det är viktigt för företag att
undersöka de alternativ som finns under denna del av processen då resultatet påverkar de
totala utgifterna samt vilka som de når ut till (Galli et al., 2014). Caley et al. (2007) säger
att ett problem som kan uppstå i denna fasen är att företaget får in många ansökningar från
kandidater som inte har den kompetens som efterfrågas vilket leder till en ineffektiv och
kostsam rekryteringsprocess. Detta problem uppstår bland annat av en otydlighet kring
beskrivningen av den tjänst som ska tillsättas (Caley et al., 2007).
Drury (2016) menar att ökningen av internetanvändare har lett till att fler själva söker upp
information om företaget. Detta gör det viktigt för företag att ha ett bra rykte och ett bra
arbetsgivarvarumärke då potentiella kandidater med hög kompetens efterfrågar detta vid
val av arbetsgivare (Drury, 2016). Employer branding (arbetsgivarvarumärke) innebär att
företag arbetar med att marknadsföra och positionera sig som en attraktiv arbetsgivare
(Tholin, 2018). Eger och Micik (2018) pratar om fem dimensioner gällande arbetsgivarnas
attraktivitet. De fem dimensionerna är företagets värde, sociala värde, ekonomiska värde,
utvecklingsmöjligheter samt ansökningsvärde. Dessa fem dimensioner är något företag
behöver ta hänsyn till under rekryteringsprocessen (Eger & Micik, 2018).
Den tidigare forskningen visar att ett företags val av påverkan har en avgörande roll vid
resultatet av en rekryteringsprocess. Författarna har därför valt att undersöka detta mer
noggrant under den empiriska undersökningen då utformningen av påverkan kan leda till
olika resultat.
2.3.5 Personal
Personal inkluderar de anställda som kommer i kontakt med den potentiella kunden (Shaw,
2015). Shaw (2015) menar på att det är viktigt att personalen har rätt kompetens för att
utföra tjänsterna. Inom rekrytering är personal de som sköter kontakten med de potentiella
kandidaterna (Sofica, 2015). Sofica (2015) säger att det under en rekryteringsprocess finns
en risk att kandidaterna associerar rekryterarna med företaget vilket betyder att
rekryterarnas personlighet och kompetens behöver utvärderas.
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Resultatet av denna del visar på att de personer som utför en rekryteringsprocess har en
avgörande roll kring resultatet. Dels på grund av att de behöver ha rätt kompetens för att
avgöra vilken person som är bäst för den roll som ska tillsättas men även för att de olika
kandidaterna kan associera personerna med företaget vilket betyder att de behöver agera
på ett professionellt sätt för att de olika kandidaterna ska få en positiv bild om företaget.
2.3.6 Process
De processer och system som används för att utföra tjänsten. Det går då att mäta hur lång
tid att genomföra en tjänst och vilka rutiner personalen har när tjänsten utförs (Shaw,
2015). Inom rekrytering är det hur lång tid rekryteringsprocessen tar att utföra (Sofica,
2015). Sofica (2015) säger även att det är viktigt att använda en genomtänkt
rekryteringsprocess då den lätt blir kostsam och ineffektiv. Författaren betonar även vikten
av att tänka igenom hur de ansökande behandlas. De som inte får jobbet kan komma att
förmedla sina åsikter via samtal med närstående och via sociala nätverk (Sofica, 2015).
Resultatet betonar betydelsen av att ha en genomtänkt rekryteringsprocess för att den ska
bli så kostnadseffektiv som möjligt. Att använda sig av olika utvärderingar kan då hjälpa
företag för att processen ska bli kostsam och effektiv.
2.3.7 Fysisk bevis
Fysiska bevis är den miljö kunden befinner sig i innan den köper tjänsten, företaget kan då
använda miljön för att övertyga kunden att genomföra köpet (Shaw, 2015). Det finns olika
strategier för att lyckas påvisa en positiv miljö för de potentiella kandidaterna. Sofica
(2015) föreslår att företag använder sig av anställda eller tidigare anställda för att visa
kandidater hur de upplever arbetsplatsen. Författaren föreslår även att företag använder sig
av praktikprogram och öppet hus för att låta kandidater se arbetsplatsen innan de behöver
ta ett beslut om de vill jobba där.
Den tidigare forskningen visar på hur viktigt det är att ett företag har ett positivt rykte och
att de har jobbat med att bygga upp en positiv image. Resultatet går då att koppla till
employer branding där företag jobbar med att marknadsföra sig som en attraktiv
arbetsgivare.
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2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram
Resultatet av den teoretiska referensramen visar på hur viktigt det är med ett samspel
mellan marknadsföring och HR under rekryteringsprocessen. En rekryteringsprocess har
en tendens att bli kostsam för ett företag om den inte sköts på rätt sätt. Inom den teoretiska
referensramen undersöktes olika begrepp gällande val av strategi under en
rekryteringsprocess som kan användas för att göra processen så effektiv som möjligt.
Dessa var hur sociala medier, employer branding samt outsourcing av HR kan hjälpa ett
företag med att få en så effektiv rekryteringsprocess som möjligt. Genom att använda
marknadsmixen som analysverktyg kan vi använda resultatet av den teoretiska
referensramen som grund till analysen av den empiriska data som samlats in. De olika
delarna av marknadsmixen kommer ligga till grund för intervjuguiden som kommer
användas vid den empiriska undersökningen.
Vid uppbyggandet av en analysmodell till empirin kommer vi utgå från markandsmixen
där vi undersöker de olika faktorerna för att få fram ett resultat. Figur 2 kommer användas
som analysmodell för att kunna analysera den teoretiska referensramen samt den empiriska
data som samlats in. Modellen visar att företag ska använda sig av marknadsmixen innan
de påbörjar en rekrytering av en nyckelroll. Marknadsmixen kommer således ligga mellan
Personalplanering/Personalbehov och Rekrytering i Figur 1. Marknadsmixen är
planeringsfasen och rekryteringen är utförandet.

Marknadsmixen
Produkt
Pris

Rekrytering av

Plats

nyckelroll i SMEs

Påverkan
Personal
Process
Fysiska bevis
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Figur 2 Egendesignad analysmodell av marknadsmixen
Produkt – Företag behöver beskriva den roll som ska tillsättas då en jobb-beskrivning visar
vilken kompetens som efterfrågas (Tutorialspoint, 2019). Under produkt kommer vi därför
undersöka hur företag beskriver den tjänst som de vill tillsätta och hur de beskriver vilken
kompetens som efterfrågas av kandidaterna. Det kommer även undersökas hur de använder
sig av rollen för att attrahera den efterfrågade kompetensen vid annonsering av den roll de
vill tillsätta.
Pris – Pris innebär den belöning de anställda får för att utföra arbetsuppgifterna (Galicchio,
2007). Det kan därför vara intressant att veta vilka förmåner företag erbjuder för att
attrahera olika kandidater till att söka och vilja jobba för dem.
Plats – Företag kan idag välja mellan olika kanaler för att nå ut till de möjliga kandidaterna
(Galicchio, 2007). En viktig del av plats är de sociala nätverken som företagen kan använda
under en rekryteringsprocess (Koch et al., 2018). Användning av sociala nätverk kommer
därför vara en del av plats som undersöks vid den empiriska analysen.
Påverkan – Drury (2016) menar på att det är viktigt att företag har ett positivt rykte och ett
bra arbetsgivarvarumärke. För att uppnå detta kan företag jobba med employer branding
(Tholin, 2018). Det är viktigt att analysera denna del och hur företag använder sig av olika
strategier för att ny ut till de möjliga kandidaterna. En strategi som kommer undersökas
mer är employer branding som är viktigt nu då det är lättare för kandidater att själva söka
upp information om företaget.
Personal – Det är viktigt att personen som sköter rekryteringsprocessen har tillräckligt bra
kompetens (Shaw, 2015). Det är även viktigt att tänka på hur de olika kandidaterna bemöts
under olika delar av rekryteringsprocessen (Sofica, 2015). Det kan vara intressant att
undersöka vilka kompetenskrav de olika företagen har på personerna som sköter
rekryteringsprocessen. Det kommer även undersökas hur de olika företagen bemöter de
olika kandidaterna via återkoppling.
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Process – En process kan lätt bli kostsam och ineffektiv (Sofica, 2015). Det kommer därför
undersökas hur företagen jobbar med att förhindra att detta händer. Frågor kommer ställas
om de utför olika typer av utvärderingar.
Fysiska bevis – Det finns många olika strategier för att visa upp sig som en attraktiv
arbetsgivare (Sofica, 2015). De fysiska bevisen kan då ha en viktig roll under en
rekryteringsprocess. De olika kandidaterna behöver få en positiv bild om företaget för att
de ska vilja jobba där i framtiden. Det kan därför intressant att undersöka hur företag jobbar
med denna del som även går att koppla till employer branding.
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3. METOD
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I detta kapitel redogörs hur studiens metod och tillvägagångssätt ska tillämpas för att
studiens valda syfte ska kunna uppnås. Detta beskrivs nedan i form av studiens
tillvägagångssätt och forskningsdesign. Vidare i kapitlet beskrivs hur studiens empiri har
insamlats, urvalsprocessen, och avslutningsvis redogörs studiens trovärdighet samt
metodkritik.

3.1 Tillvägagångssätt
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är deduktiv och induktiv de viktigaste
metoderna för företagsforskning. Ett deduktivt tillvägagångssätt använder litteraturen för
att identifiera och utveckla en teoretisk ram som därefter testas med hjälp av data. Det
induktiva tillvägagångssättet planerar att utforska data och utveckla teorier från den som
därefter kommer att kopplas till litteraturen. Denna allmänna logik förklarar kvantitativ
forskning som ett deduktivt förhållningssätt och kvalitativ forskning som ett induktivt
tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2007).
Efter sammanställning av tidigare forskning och teorier ska det tas en eller flera hypoteser
som ska undersökas i en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2013). Empiri är
information som samlas in för att analysera problemet. Materialet som samlas in ska alltid
vara en direkt spegling av den frågeställning arbetet utgår från (Alvehus, 2014).
Författarna till denna studien har valt att utgå från en deduktiv metod då de funnit tidigare
forskning och teorier inom området. Forskningen har till stor del bestått av utländska
studier och därav finner författarna till denna studie det intressant att se om teorierna
stämmer överens med hur det ser ut i Sverige. Studien utgår från tidigare forskning och
teorier för att bygga upp en ny teoretisk referensram. Den tidigare forskningen kommer
användas för att bygga upp den referensram och analysmodell som kommer användas för
att tolka resultaten av teorin och empirin.

3.2 Undersökningsmetod
Enligt Creswell (2013) kan forskningsmetoder vara kvalitativa, kvantitativa eller blandade.
Den kvantitativa metoden använder siffror och statistiska metoder och tenderar att baseras
på statistiska mätningar av specifika aspekter av fenomen (Thomas, 2003). Den kvalitativa
metoden är en frågeprocess för förståelse baserat på tydliga metodiska traditioner av
förfrågan som undersöker ett socialt eller mänskligt problem (Creswell, 2003). Det är
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viktigt i beteendevetenskaper, där målet är att upptäcka de underliggande motiven för
mänskligt beteende (Kothari, 2004). Slutligen är en blandad metod den allmänna term som
används när både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingstekniker och analysmetoder
används i en forskningsdesign (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det finns cirka fyrtio
blandade metodmönster, som rapporterats av Tashakkori och Teddlie (1998). Men
Creswell (2009) föreslog sex huvudtyper av blandad metodforskning, som inkluderar tre
samtidiga och tre sekventiella mönster.
I de artiklar som författarna tagit del av har den vanligaste metoden varit av kvantitativ
grund där de bland annat samlat in information från flera olika aktörer. Den kvantitativa
metoden lägger mycket vikt på att samla in och analysera data. Den kvalitativa metoden
föredrar istället att undersöka hur individerna tolkar och uppfattar sin sociala verklighet
(Bryman & Bell, 2013). Vid val av kvalitativ eller kvantitativ metod är det även viktigt att
bestämma vilket tillvägagångssätt som är utgångspunkten. Författarna har i detta arbete
valt att fokus ska ligga på en kvalitativ undersökning då författarna till studien vill
undersöka hur företag jobbar med strategier vid rekrytering av nyckelroller. Valet av detta
tillvägagångssätt beror dels på att det finns tidigare forskning med kvantitativa metoder
samt att författarna till studien är mer intresserade av individernas tolkningar samt hur de
hanterar problemet.

3.3 Datainsamling
Data kommer samlas in från 6 medelstora företag som har mellan 50 – 250 anställda. Vi
väljer att utgå från denna storlek av företag då de har mer erfarenhet kring rekrytering av
nyckelroller jämfört med mindre företag. För att möjliggöra detta kommer utformningen
av frågorna vara av bred och öppen karaktär (Alvehus, 2014; Bryman & Bell 2017).
Alvehus (2014) och Bryman & Bell (2017) menar på att det i förväg kan vara svårt att
förutse hur många intervjuer som krävs för att uppnå mättnad. Mättnad innebär att
resultaten av intervjuerna är kontinuerliga och förmodligen kommer upprepas om
författarna väljer att utföra fler intervjuer (Alvehus, 2014; Bryman & Bell, 2017). Studiens
författare upplevde att de intervjuer som utfördes gav liknande svar.
Intervjuerna i studien kommer vara semistrukturerade där några standardfrågor ligger till
grund för samtalet. Detta för att kunna få ett mer flytande samtal som går att anpassa efter
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varje individ (Alvehus, 2014). Att låta intervjuerna vara semistrukturerade låter även
intervjun röra sig i olika riktningar. Detta kan ge kunskap om vad det är intervjupersonen
upplever vara viktigt och relevant (Bryman & Bell, 2013). Det öppnar även upp
möjligheter för följdfrågor och därav mer insikt och förståelse för svaren (Alvehus, 2014).
Intervjuerna kommer utgå från en intervjuguide som har definierats i förväg för att
intervjupersonerna ska få svara på liknande frågor. Intervjuguiden kommer bestå av
standardfrågor så att det finns rum för följdfrågor beroende på de svar som ges till varje
standardfråga (bilaga 1). Intervjuguiden utgår från Figur 2. Författarna har valt att utgå
från denna modell för att kunna utföra den empiriska undersökningen och sedan analysera
det resultat med den teoretiska referensramen. Figur 2 utgår från tidigare forskning vilket
gör att analysen kommer kunna göras utifrån ett bredare perspektiv där författarna jämför
tidigare forskning med den empiriska undersökningen.
3.3.1 Primärdata
Primärdata är den data som samlas in för första gången och således är den ursprungliga i
naturen (Kothari, 2004: 95). Det finns flera konventionella instrument för insamling av
primära data för företagsstudier, inklusive frågeformulär, intervjuer och observation
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Var och en av dessa instrument har sina egna styrkor
och begränsningar i form av tid, kostnad och kvalitet för de insamlade uppgifterna
(Kothari, 2004; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Med fokus på kvalitativa studier kan
intervjuer kategoriseras i tre huvudtyper enligt deras formalitets- och strukturnivå:
strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Saunders, Lewis &
Thornhill, 2009). Strukturerade intervjuer används för att samla kvantifierbara data (King,
2004) och ostrukturerade intervjuer används för att utforska ett allmänt område utan en
förutbestämd lista av frågor att arbeta igenom (Easterby Smith, Thorpe & Jackson, 2008).
Slutligen har halvstrukturerade intervjuer en lista över teman och frågor som styr flödet av
konversationen mellan intervjuaren och respondenterna (Saunders, Lewis & Thornhill,
2009). Författarna har i denna studie valt semistrukturerade intervjuer som
tillvägagångssätt.
3.3.2 Sekundärdata
Enligt Given (2008) är sekundära data, sådana data som samlas in och arkiveras eller
publiceras av andra. I denna studien var den sekundära datan baserad på litteratur om
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human resource management inom SME samt marknadsföringsstrategier inom
rekryteringsprocesser. Sekundära data erhölls från multipla bibliografiska databaser
(WorldCat). WorldCat-databasen valdes eftersom det är Högskolan i Skövdes megaindexdatabas som innehåller majoriteten av resurser från Emerald, IEEE Xplore,
Inderscienceutgivare, JSTOR, Libris, Sage Journal Online, ScienceDirect, Scoupos,
Taylor & Francis Online, SpringerLink, Web of Science, Wiley Online Library och andra.
3.3.3 Insamlingsstrategi
Författarna till studien valde slumpmässigt ut 30 företag från den privata sektorn som fick
frågan om deltagande i studien. Av dessa 30 företag var det 6 stycken som återkopplade
med positiva besked om att de gärna ställde upp som informanter för studien. De kriterier
författarna till studien utgick ifrån var att företagen som tillfrågades skulle falla inom
ramen för medelstora och vara verksamma inom den privata sektorn. De 30 tillfrågade
företagen valdes helt slumpmässigt genom att författarna till studien sökte på merinfo.se
efter företag med ovanstående kriterier inom en viss geografiskt avgränsad yta.

3.4 Studiens trovärdighet
För att få trovärdighet kring kvalitativa intervjuer är det viktigt för forskaren att påvisa att
data är insamlad på ett seriöst och relevant sätt. Ett sätt för forskaren att påvisa detta är
genom att vara kritisk till de etiska aspekterna vid datainsamlingen. Forskaren bör fundera
över de frågor som ställts samt över formuleringen av följdfrågorna (Trost, 2010).
Larsson (2005) säger att föreställningar om kvalitet i vetenskapliga studier är
grundläggande och att forskare utan dessa inte kommer göra ett ordentligt arbete av att
producera den vetenskapliga kunskapen. Att studien ska vara pålitlig och hålla en god
kvalitet är essentiellt och går hand i hand med kriterierna validitet och reabilitet (Bryman,
2011). Med tanke på att kraven för validitet berör mätningar och reabiliteten i sin tur är
beroende av validiteten, så är detta inte av intresse för författarna av denna studie då de
valt att använda sig av en kvalitativ metod. Det finns dock forskare som hävdar att det bör
utarbetas metoder och begrepp som ska fungera som substitut till kraven för att kunna
bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning.
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Ett av dessa begrepp är tillförlitlighet. Begreppet är uppdelat i fyra olika kriterier. Dessa
är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera.
Trovärdighet skapas genom att studien genomförs i enlighet med de regler som finns samt
att forskarna rapporterar tillbaka resultatet till deltagarna av studien. Detta för att bekräfta
att forskarna fått en korrekt uppfattning om verkligheten (Bryman, 2011).
Studien uppnår även trovärdighet genom att bakgrunden skrivits med hänvisning till
tidigare forskning samt källor och litteratur i välkända och vetenskapligt grundade
databaser. Avgränsning i sökningarna har gjorts i form av peer review som kvalitetssäkrar
artiklarna (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007; Thurén, 2005).
Författarna till studien har i största möjliga utsträckning, försökt hämta artiklar från
originalkällan. Det har givetvis funnits artiklar där detta inte varit möjligt och detta har
inneburit att studien innehåller vissa andrahandskällor. Vid användandet av
studentlitteratur har författarna av studien undersökt litteraturens författare samt undersökt
så denne är en erkänd forskare inom sitt område. (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007).
Då kvalitativa studier har som mål att få fram ett djup via ett begränsat urval relaterat till
studiens syfte är överförbarhet ett grundläggande kriterium för att visa på studiens kvalitet.
Detta visar på hur resultatet kan överföras och generaliseras till andra kontexter. Genom
att utförligt beskriva både kontexten och tillvägagångssättet uppnår författarna av studien
överförbarhet, då utomstående som tar del av studien, kan göra en egen bedömning om hur
överförligt resultatet är till en annan kontext (Bryman, 2011).
Målsättningen för denna studie är också att uppnå en form av teoretisk, samt analytisk
generalisering. Detta innebär att resultatet som författarna av studien fått fram, ska kunna
ge djupare förståelse för den som tar del av studien samt ge vägledning för liknande studier
(Alvehus, 2014). Härmed anser författarna av studien även att kravet om pålitlighet bör
vara uppfyllt. Detta genom att pålitlighetskravet innebär att granskande synsätt genom alla
processer i forskningen finns tillgängliga och är fullständiga.
Det sista kriteriet som hanterar möjligheten att styrka och konfirmera studiens kvalitet
innebär att författarna till studien försöker säkerställa att de fullföljt sitt arbete i god tro
och inte medvetet låtit personliga åsikter och värderingar påverka studiens resultat.
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Författarna till denna studie anser sig ha uppfyllt detta kriterium då de varit två som
genomfört arbetet vilket minimerat riskerna för ett vinklat resultat (Bryman, 2011).

3.5 Metodkritik
3.5.1 Kritik mot tillvägagångssätt
Omfattningen av intervjuerna bör kritiseras då 6 företag kan anses som för lite för att fastslå
en välgrundad slutsats. Författarna av studien är väl medvetna om detta men utfallet från
studien bör ändå ge en någorlunda indikation för att kunna dra någon form av slutsats på
undersökningens frågeställning.
Kritik bör också riktas mot forskningsmetoden som är av kvalitativ art då den är att anse
som subjektiv. Resultat från kvalitativa undersökningar präglas i stor utsträckning av
författarnas egna uppfattning om vad som är betydelsefullt i sammanhanget. Författarna
kan heller inte garantera objektivitet i resultatet från intervjuinformanten då en personlig
relation kan etableras mellan informanten och den som håller i intervjun (Bryman & Bell,
2017).
Annan kritik mot en kvalitativ forskningsmetod som bör lyftas fram är att studiens resultat
kan vara svårt att upprepa. Detta eftersom författarna till studien har egna unika egenskaper
vilka därmed kan skilja sig mot andra författare som önskar göra en snarlik studie. Detta
kan i sin tur medföra att andra författare valt att utforma den kvalitativa datainsamlingen
på ett annat sätt och därav också är risken stor att resultatet hade presenterats på annorlunda
vis (Bryman & Bell, 2017).
3.5.2 Kritik mot primärdata
Det bör finnas i åtanke att svaren som samlas in genom semistrukturerade intervjuformer
är respondentens egna personliga uppfattningar och åsikter. Även här bör man ha i åtanke
att framtida studier med snarlika problemformuleringar kan komma att ges annorlunda
svar. Detta anses som ett vanligt förekommande problem i kvalitativa studier (Bryman &
Bell, 2017).
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3.5.3 Kritik mot sekundärdata
Den sekundärdata författarna kommer presentera i studien kommer närmast uteslutande
komma från vetenskapliga artiklar samt kompletteras av vanliga artiklar.
Kritik mot sekundärdata bör ses genom att vald källa i sin tur kan ha använt sig av en
ursprungskälla och denna ej finns att tillgå. Det bör då finnas kritik mot att den sekundära
källan kan ha skrivit om informationen från den ursprungliga texten och kan då också ha
uppfattats på ett annorlunda sätt än vad som var tanken från början (Holme & Krohn
Solvang, 1997). Det bör också tas i beaktning att om den information författarna funnit i
sekundärdata inte återfinns någon annanstans och därav inte är välkänt dokumenterad, så
bör den ses med kritiska ögon om den kan anses vara trovärdig eller ej (Holme & Krohn
Solvang, 1997).

3.8 Etiska överväganden
Det finns fyra huvudområden som behandlar de etiska principer forskaren bör ta i
beaktning enligt Bryman och Bell (2017). Dessa principer säger att det bör tas i beaktning
om det förefaller någon risk för skada för studiens deltagare, om deltagarnas privatliv
inskränks, om det finns samtycke samt om undanhållande av information eller någon form
av bedrägeri sker.
Författarna till denna studie ansåg att det inte funnits några som helst överhängande risker
att orsaka respondenterna varken fysisk, psykisk eller ekonomisk skada samt att då
forskningsområdet innefattar många aktörer, så förefaller heller ingen risk att de
intervjuade personerna skulle kunna avslöjas genom till exempel uteslutningsmetoder.
Vidare anser författarna av studien att samtyckeskravet bör anses vara uppfyllt då
respondenterna i förväg blev kontaktade via mail med förfrågan om att delta i studien. Där
framgick även information om studiens syfte samt målet med den.
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4. EMPIRI
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I kapitlet presenteras de empiriska resultat som studien har samlat in. Kapitlet inleds med
en kort beskrivning av företagen som inkluderar deras geografiska position, bransch samt
vem som intervjuats. Vidare är det fjärde kapitlet uppdelat i olika rubriker som bygger på
den teoretiska referensramen för att underlätta för läsaren och göra det enkelt att följa
med i vad som presenteras. Det är endast det intervjumaterial som är relevant för studien
som presenteras. Intervjuguiden har utgått från den teoretiska referensramen.

4.1 Företagspresentation
Intervjuerna har gjorts med personer inom företagen som jobbar inom HR-avdelningen
och som är en del av rekryteringsprocessen av nyckelroller. Företagen har mellan 50 – 250
anställda vilket är inom ramen för medelstora företag. Alla personer och de företag de
representerar kommer vara anonyma. Detta gör vi för att inte riskera att de utelämnar någon
information som de inte vill att externa och interna intressenter tar del av. De företag som
har intervjuats ligger i mindre städer utanför storstadsområden. Vi valde att intervjua dessa
företag då de kan ha problem med att hitta den efterfrågade kompetensen i områden där
kompetensen är begränsad. De företag vi har intervjuat kommer definieras som företag 1
– 6 då de är anonyma. Intervjuerna gjordes utifrån intervjuguiden. Då intervjuerna var
semistrukturerade anpassades varje fråga efter de svar företagen gav. De ställda frågorna
och svaren presenteras nedan.

Företag 1
Detta företag är verksamt inom transportbranschen och har filialer på en mängd olika
ställen runt om i Västsverige. Företaget har ca 100 anställda och huvudkontoret finns på
en mindre ort. Vi intervjuade deras HR-chef som har många års erfarenhet inom företaget
genom en rad olika poster. Därav fick vi en god överblick angående hur deras struktur sett
ut tidigare och hur den ser ut nu. Det gav oss relevant information om hur företaget
utvecklats och vart företaget är på väg.

Företag 2
Detta företag bedriver lagerhållning samt fungerar som leverantör gentemot
industrisektorn. Bolaget finns i en mellanstor stad i Västsverige och ingår i en större
koncern. Bolaget har cirka 80 anställda och informanterna vi pratade med bestod av deras
HR-chef samt deras driftchef. HR-chefen hade tidigare varit anställd vid ett multinationellt
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företag och driftchefen har mångårig erfarenhet från tidigare poster inom koncernen. Detta
gjorde att vi fick olika perspektiv både hur de arbetar med nuvarande rekrytering men
också hur deras egna resa till nuvarande post gått till.
Företag 3
Detta företag är verksamt inom träindustrin. Företaget bedriver sin verksamhet på två
ställen i Sverige och har sammanlagt cirka 110 anställda. Vi kom i kontakt och intervjuade
deras HR-chef som är någorlunda nytillträdd på tjänsten. Detta gav oss en inblick i hur hon
upplevde hennes egna rekryteringsprocess samt hur de arbetar med nuvarande rekrytering.
Företag 4
Detta företag är verksamt inom bankbranschen och är fristående. Företaget är beläget i en
mindre stad i Västsverige. Vi satt ner och intervjuade deras HR-ansvariga. Vår
frågeställning var dessutom väldigt aktuell för dem just nu då de är mitt inne i en
rekrytering till en nyckelroll.
Företag 5
Detta företag är verksamt inom tillverkningsindustrin och produktionen finns på en mindre
ort i västsverige. Företaget har cirka 150 anställda, varav ungefär ett tjugotal sitter på
kontor. Företaget har expanderat de senaste åren och därav har de också varit aktiva med
nyrekryteringar. Vi satt ner och intervjuade företagets HR-chef samt deras marknadschef.
Företag 6
Detta företag är verksamt inom transportbranschen. Företagets huvudkontor är beläget i en
mindre stad i Västsverige och företaget bedriver verksamhet på ett flertal mindre orter
däromkring. I dagsläget har företaget cirka 70 anställda och vi satt ner med deras HRansvariga samt deras VD.

4.2 Kvalitativ undersökning
4.2.1 Rekryteringsprocess
Fråga 1: Hur går er rekryteringsprocess till kring anställning av en nyckelroll?
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Företag 1: Företaget börjar med att bestämma en kompetensprofil och en
kravspecifikation. Detta görs med hjälp av ledningsgruppen där de bestämmer vad
företaget behöver samt vilken kompetens den efterfrågade personen ska besitta. Det är HRchefen som sköter urvalet och intervjuerna med de olika kandidaterna. Därefter söker de
personen via sociala nätverk, annonser, branschtidningar och nätverkssökning. Företaget
börjar med att söka inom samma bransch då den är rätt speciell och det är en fördel om
personen kan lite innan den blir anställd. De söker inte enbart personer som har erfarenhet
av tidigare ledarroller utan de letar mer efter personer som har rätt kompetens inom det
berörda området. De ska när intervjun utfördes anställa en ekonomichef och då efterfrågas
tidigare erfarenhet av ett ekonomijobb samt en ekonomiutbildning.
Företag 2: Företaget börjar med att bestämma en kravspecifikation och en rollbeskrivning.
Detta görs med hjälp av gamla specifikationer och tidigare roller för att definiera vad det
är som behövs. Det är oftast VD:n, HR-ansvarige och verksamhetschefen som bestämmer
vilken kompetens som personen ska besitta.
Företag 3: Rekryteringsprocessen börjar med att det uppstår ett behov. Företaget börjar
då med att utforma en kravspecifikation där de ser vad som behövs. De sitter då i en
rekryteringsgrupp som består av HR-chefen, marknadschef och verksamhetschefen.
Företaget använder sedan ett rekryteringsföretag som sköter alla annonsering. Företaget är
däremot med under hela processen där de är med och bestämmer hur annonseringar ska se
ut och vilka personer som de anser vara mest lämpade för att gå vidare under processen.
De lägger oftast upp en tidsplan på 2–4 månader men de menar på att det är viktigare att
hitta rätt person istället för att det ska gå fort. ” Vi hade en rekrytering för något år sen där
vi kände att alla kandidater var fel så då fick vi börja leta själva för att hitta den rätta
kompetensen. Vi försöker vara tydliga vid uppbyggandet av annonsen för att rätt personer
ska ansöka så att inte antalet ansökanden blir för många”. De säger även att en
rekryteringsprocess kan ta upp till sju månader men det viktiga är att de hittar rätt person
och inte att de sparar tid.
Företag 4: Rekryteringsprocessen börjar när det uppstår ett behov då en person slutar eller
om de behöver en ny roll. Därefter sitter ledningsgruppen och bestämmer vad det är som
företaget behöver. De utgår då oftast från tidigare beskrivningar av tjänster.
Marknadsavdelningen står sedan för arbetet gällande hur de ska nå ut till de olika
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kandidaterna. Marknadsavdelningen ger då ett förslag till ledningsgruppen om vad
annonsen ska innehålla och vilka kanaler de ska använda för att nå ut till de möjliga
kandidaterna. Sedan är det HR-chefen som sköter hanteringen av alla ansökningar för att
då sammanställa dessa och ge till ledningsgruppen som sköter urvalet.
Företag 5: Rekryteringsprocessen börjar när det uppstår ett behov av en rekrytering. Under
senaste tiden har det berott på att företaget har expanderat så företaget har behövt utveckla
nya roller. De börjar då med ta fram en kompetensbeskrivning och en kravspecifikation.
Detta görs inom ledningsgruppen som bestämmer vilken kompetens som efterfrågas samt
även vilken personlighetsprofil som söks. HR-chefen betonar även att det viktigaste inte
enbart är kompetensen utan att personen ska passa in i vårat team och fungera som en
viktig lagspelare. “Vi skulle säga att rätt personlighet och kompetens efterfrågas lika
mycket då vi är en platt organisation där vi jobbar nära varandra”. Därefter använder de
sig av ett rekryteringsföretag för att annonsera ut den roll de ska tillsätta.
Rekryteringsföretaget sköter även urvalet av de som söker rollen för att sedan ta fram de
bästa kandidaterna. Företaget utför därefter intervjuer av dessa kandidaterna och
bestämmer vem de ska anställa.
Företag 6: Rekryteringsprocessen sköts av HR-chefen och VD när det kommer till
nyckelroller. Det är dessa två som bestämmer en kravspecifikation och vad det är som
företaget behöver. Annonsering sker i första hand via sociala nätverk och headhunting men
även via tidningar och hemsidor. De är i första hand aktiva via headhunting där de själva
söker efter den efterfrågade kompetensen. Då företaget fortfarande är relativt litet och
nyckelrollerna därav är få så har de fåtal tidigare rekryteringarna främst skett genom
headhunting i diverse sociala nätverk som både HR-chefen och VDn ingår i. “Då
ledningsgruppen där nyckelroller ingår är relativt liten, så lägger vi ingen större vikt på
att en nyrekrytering ska ha tidigare erfarenhet inom samma bransch. Det kommer
personen få indirekt genom oss eftersom vi kommer jobba så sätt intill varandra”. De anser
att det är viktigare att personen har rätt kompetens gällande arbetsuppgifterna och förmåga
att leda istället för att kunna mycket om den branschen.
Sammanfattning: Rekryteringsprocessen för samtliga företag börjar med att det uppstår
ett behov för en nyrekrytering. Företagen bestämmer då en kravspecifikation och en
kompetensprofil över den roll som ska tillsättas. Därefter bestämmer företagen vilken
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strategi de ska ha vid rekrytering av den nyckelroll som ska tillsättas och det är där det går
att se störst skillnader mellan företagen.
4.2.1.1 Human Resource Outsourcing
Fråga 2: Använder ni er av rekryteringsföretag?
Företag 1: De använder inte rekryteringsföretag i början. Upplever de däremot att det är
en svår kompetens till en tung roll så kanske de kan göra det men det har inte gjorts än. De
tyngre rollerna kan då vara en HR-chef, ekonomichef, etc.
Företag 2: Företaget använder oftast rekryteringsföretag vid anställning av nyckelroller.
De utformar då en kompetensprofil där de förklarar vad som efterfrågas som de sedan ger
till rekryteringsföretaget. De försöker då göra processen så noggrann som möjligt där
rekryteringsföretaget först utför intervjuer med den HR-ansvarige och utvecklingschefen
för att få reda på vad de söker. Under intervjuerna bollar de idéer med varandra där de
bestämde hur annonserna skulle se ut och vad de skulle innehålla. Rekryteringsföretaget
sköter sedan urvalet där de tar fram de olika kandidaterna som passar bäst till den
rollbeskrivning de fått från företaget. De har ingen bestämd tidsram för själva processen
utan de ser hellre att rätt kompetens hittas än att de ska gå fort.
Företag 3: Företaget använder sig av rekryteringsföretag vid annonsering av den roll de
ska tillsätta. De använder sig då av samma företag som de använt sig av under flera år samt
samma person på det företaget. De ser det som en fördel att de har en relation med
rekryteringsföretaget så de vet vad som efterfrågas.
Företag 4: Rekryteringsföretag används för att göra olika personlighetstester. De anser att
rekryteringsföretag har mer kunskap om dessa då de har mer erfarenhet inom detta område.
Målet är att vara så självständiga som möjligt där de sköter den större delen av processen.
Rekryteringsföretag används då bara till de olika testerna samt för att kunna få en
utomståendes åsikt.
Företag 5: Företaget använder sig av rekryteringsföretag vid annonsering av rollen samt
urvalet av de sökande kandidaterna. De använder sig av rekryteringsföretag då de anser att
de har mer erfarenhet inom detta område samt ett bredare nätverk. Företaget känner sig
trygga när de överlämnar dessa arbetsuppgifterna till en extern aktör då de har samarbetat
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med samma rekryteringsföretag under de senaste årens expandering. Detta har medfört god
kännedom från rekryteringsföretagets sida angående vad för personer som efterfrågas och
därför känner sig företaget komfortabla med att själva först träda in vid de sista intervjuerna
för potentiella rekryter.
Företag 6: Företaget använder i dagsläget inte rekryteringsföretag. De anser att de själva
har den kompetens som krävs för att kunna anställa rätt person till de olika rollerna.
Sammanfattning: Företag 1 och 6 använder inte rekryteringsföretag under deras
rekryteringsprocess. De resterande företagen använder rekryteringsföretag men på olika
sätt. Företag 4 använder rekryteringsföretag till att utföra olika typer av tester av de olika
kandidater. Resten av processen utför de själva. Företag 2, 3 och 5 använder
rekryteringsföretagen

kring

annonseringen

av

rollen.

De

menar

på

att

rekryteringsföretagen har ett bredare nätverk samt fler kontakter och att det därför kan vara
värt att outsourca delar av processen.

4.2.2 Marknadsmixen
4.2.2.1 Produkt/Pris
Fråga 3: Hur annonserar ni en roll för att nå ut till den efterfrågade kompetensen?
Företag 1: Lön och andra förmåner går de inte ut med innan. Detta förhandlas i efterhand
då det skiljer mycket på om den som anställs har mycket erfarenhet och hög kompetens
jämfört med en som till exempel är nyexaminerad. Annonsering sker även genom riktade
annonser där de kan nå ut till de efterfrågade personerna. Företaget säger att platsen där
företag ligger spelar mindre roll när det gäller företag i mindre städer. De flesta som söker
har bil och de bor i närheten. Företaget har även flera olika filialer. Om en person till
exempel bor i ett samhälle, där de har en filial, kommer inte den personen behöva åka till
huvudkontoret i tätorten varje dag.
Företag 2: Företaget har nyligen tillsatt två nyckelroller. De båda jobbade innan i en
storstad men de båda bodde närmre den staden som företaget låg i. Företaget använde då
det som en faktor till att attrahera de till den roll de skulle tillsätta. De menar även att de
har en fördel då de ligger 30 minuter från den stora staden. De lockar då med att det är
lättare för de möjliga kandidaterna att få högt uppsatta roller inom ett företag i en mindre
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stad samtidigt som de inte behöver flytta. De trycker på att det kan uppfattas som enklare
att få större inflytande i en mindre stad då man sitter på en högt uppsatt position. De
försöker inte att söka efter kandidater i de större städerna men ibland kan arbetsmarknaden
uppfattas som utfiskad och då behöver de bredda sina sökningar.
Företag 3: Företaget ligger utanför en mindre stad vilket gör att de behöver kompensera
med andra faktorer för att kunna attrahera den efterfrågade kompetensen. De erbjuder
bland annat arbetstiderna 7 – 4 vilket är ovanligt inom deras bransch. De menar då att det
är lättare för personal att pendla samt att de slipper oroa sig för att jobba skift där det ingår
både dagsjobb och kvällsjobb. Den personal som åker med än 1 500 mil per år erbjuds
även tjänstebil. Företaget själva säger att de erbjuder högre lön än andra konkurrenter. Det
är däremot inget de går ut med via annonseringen utan det tas upp under den senare delen
av rekryteringsprocessen. Under annonseringen av rollen försöker de även få med att de
har ett rykte som positiva arbetsgivare där de anställda trivs under deras
arbetsförhållanden.
Företag 4: Företaget har ett bra geografiskt läge där de har bra förbindelser mellan större
städer. Detta gör att de inte enbart behöver söka efter de olika kandidaterna i just den staden
som de är verksamma inom utan det finns goda möjligheter för de anställda att pendla från
en stad bredvid. Detta är något som de har med som en fördel inom deras annonsering. De
försöker även utforma annonseringen så noggrant som möjligt. Detta för att minska risken
för att de når ut till fel målgrupp samt för att försöka nå ut till bara de personer med den
efterfrågade kompetensen så de slipper gå igenom ansökningar från personer som inte har
det som krävs. Processen kan lätt bli tidskrävande och kostsam så detta lägger de mycket
fokus på.
Företag 5: Företaget går inte ut med den lön som erbjuds i första hand utan det kommer i
ett senare skede. Till vissa roller erbjuds tjänstebil på grund av att företaget ligger på en
mindre ort. Företaget har även en friskvårdsanläggning som de anställda har fri tillgång
till. Då företaget utvecklas inom en expansiv bransch samt har ett platt
organisationsschema med högt i tak och möjligheter till att bidra, anser företaget att detta
går att använda som tillräcklig attraktion för att kunna attrahera den efterfrågade
kompetensen.
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Företag 6: Vid annonsering av nyckelroller erbjuder de en möjlighet att vara en del i ett
företag där de själva ser utvecklingsmöjligheter inom de närmsta åren. Nyckelrollerna
kommer få vara med i utvecklingen genom att delta i processer kring beslutsfattande då
företaget står inför en expansion med nya lokaler och nya rekryteringar som följd. Övriga
förmåner används inte vid annonsering av rollen utan det kommer vid ett senare skede. De
har inte haft några problem gällande att hitta den efterfrågade kompetensen i det område
de är verksamma inom hittills.
Sammanfattning: Inget av företagen går i förväg ut med den lön som erbjuds för den roll
som ska tillsättas. De företag som har en positiv geografisk plats använder detta i
annonseringen av rollen. De företag som har en lite sämre geografisk placering känner att
de behöver kompensera detta på något sätt. Företag 3 och 5 erbjuder till exempel tjänstebil
för de tjänster där de anställda kör mycket bil.
4.2.2.2 Plats
Fråga 4: Vilka kanaler använder ni er för att nå ut till möjliga kandidater?
Företag 1: LinkedIn används mycket där de har sin egna sida. De använder sig även av
andra företagarnätverk och branschorganisationer. I dagens läge är det företaget som är
aktiva under en rekryteringsprocess då de oftast headhuntar till de olika rollerna. Då
används bland annat LinkedIn för att söka efter olika kandidater. Sociala nätverk används
mest för att söka efter de hårda värdena som tidigare erfarenheter och utbildningar. De
menar på att det är svårt att undersöka de mjuka värdena hos en person via till exempel en
LinkedIn-sida. Det gäller även att vara nyanserad då det kan ske en skönhetsmålning.
Företag 2: LinkedIn används i dagsläget men mest genom rekryteringsföretaget. Det är
bland annat där annonser läggs upp under rekryteringsprocessen. Företag är däremot inte
själva aktiva sökare under rekryteringsprocessen utan de lägger ut en annons och låter de
möjliga kandidaterna söka själva. Huruvida rekryteringsföretaget går tillväga för att hitta
de rätta kandidaterna vet de inte men de tror att de använder sig av någon form av
headhunting via dels sociala nätverk.
Företag 3: Företaget utgår främst via ett rekryteringsföretag och deras nätverk.
Annonsering sker även via blocket, arbetsförmedlingen och andra digitala kanaler.
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Rekryteringsföretaget är aktiva under rekryteringsprocessen genom att via sina nätverk
försöka headhunta kandidater till rollen. Det intervjuade företaget jobbar en del med
relationsrekrytering men det blir mest via annonser och via rekryteringsföretaget.
Företag 4: Företaget använder sig i dagsläget av sociala nätverk, tidningar och
annonsering via hemsidor. Företaget är inte aktiva under denna delen av processen utan de
lägger ut olika annonser och låter de möjliga kandidaterna söka. De jobbar inte med
headhunting men planen är att denna delen av processen ska bli mer digitaliserad där de
själva kan vara aktiva sökare av den efterfrågade kompetensen. En anledning till att det
inte har skett tidigare är på grund av de har varit nöjda med tidigare resultat och de har fått
in en stor mängd sökanden så de har inte sett det som något nödvändigt.
Företag 5: Då företaget själva inte annonserar så är de inte aktiva på detta området.
Däremot berättade dem att rekryteringsföretaget använder sig utav sitt egna kontaktnätverk
samt olika sociala plattformar som till exempel LinkedIn och Facebook. De använder sig
även av headhunting samt annonsering i diverse branschtidningar.
Företag 6: Företaget använder sig till största delen av headhunting via relationsrekrytering
inom lokala nätverk samt via sociala nätverk som LinkedIn. De använder sociala nätverk
för att hitta personer med intressanta tidigare erfarenheter eller utbildningar. Det skiljer lite
beroende på vilken roll det är. En ekonomichef behöver ha någon form av utbildning eller
tidigare erfarenhet för att kunna utföra arbetet medans en HR-chef mer måste ha rätt
personlighet och karaktär för sin roll. Annonsering sker även via hemsidor och tidningar
där de lägger ut en annons och låter personer ansöka om rollen.
Sammanfattning: Företag 1, 4 och 6 använder sig främst av annonsering via sociala
kanaler såsom LinkedIn och andra företagarnätverk samt hemsidor. Även branschtidningar
används flitigt. Företag 1 och 6 uppger också att de är aktiva inom headhunting där de
själva söker upp potentiella kandidater. Företag 4 säger däremot att de är passiva i
rekryteringsprocessen och låter de sökande komma till dem istället.
Företag 2, 3 och 5 använder sig främst av rekryteringsföretag och låter därmed
rekryteringsföretagen sköta den största delen av annonseringen. Således finns annonserna
i diverse sociala kanaler som t.ex. LinkedIn och Facebook men i rekryteringsföretagets
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namn. Företag 2 och 3 berättade dock att de i vissa fall kan lägga ut enskilda egna annonser
via t.ex. Blocket, arbetsförmedlingen eller deras egna sociala kanaler. Företag 5 förlitar sig
däremot helt och hållet på rekryteringsföretaget.
4.2.2.3 Påverkan/Fysiska bevis
Fråga 5: Hur använder ni er av employer branding för att skapa ett positivt rykte
bland externa och interna intressenter?
Företag 1: Employer branding är relativt nytt för företaget och det är något som de precis
har börjat jobba med. Anledningen till att de har börjat arbeta med employer branding är
dels på grund av högkonjunkturen samt att det är svårare att hitta rätt kompetens. Arbetet
med employer branding består av att arbeta med hur de profilerar sig via annonsering och
sociala medier. ”Många tror i vår bransch att det är skitigt men som ni ser har vi väldigt
rena arbetsplatser”. De försöker även synas utanför deras bransch genom sponsring och
andra aktiviteter. Företaget anser att det idag är viktigare att arbeta med hur de profilerar
sig då företag efterfrågar mer personal på grund av konjunkturen och det är även lättare
för privatpersoner att själva söka upp information om företagen.
Företag 2: Företaget jobbar inte i dagsläget aktivt med employer branding. De anser att
detta inte behövs då de inte har samma kundkontakt som andra företag kan ha. De försöker
däremot profilera sig som attraktiva arbetsgivare genom olika aktiviteter. Tidigare har de
varit en del av en koncern. Denna koncern hade ett positivt rykte som bra arbetsgivare och
de känner att de kan fortsätta leva på detta rykte.
Företag 3: Employer branding är något nytt för företaget men det är något som de har lagt
mycket tid på under den senaste tiden. Arbetet är då mest att försöka visa upp sig som en
attraktiv arbetsgivare genom annonseringen av rollen. De försöker då trycka på sina
förmåner som friskvårdsbidrag, lån av fordon, bra arbetstider, etc. Arbetet hittills har varit
mest internt där de jobbar med att förbättra arbetsförhållandena men de jobbar även en del
med profilering genom att skänka pengar till olika cancerfonder samt via sponsring till
lokala klubbar och lokal kultur.
Företag 4: Företaget har under de senaste åren jobbat med employer branding och
profilering. De har på så sätt fått ett positivt rykte om att de är attraktiva arbetsgivare. HR-
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chefen menade att detta är en utav anledningarna till att de kunnat attrahera personer från
andra städer då de har fått höra att de är attraktiva arbetsgivare och att det finns möjlighet
till utveckling inom företaget. Deras arbete med profilering sker genom att ge tillbaka
mycket till kommunen då de är aktiva inom cuper och andra stora evenemang som
kommunen anordnar. De åker även runt på skolor för att ge tips och råd om saker som
företaget jobbar med. De visar då även upp hur de är som arbetsgivare för att studenterna
ska veta att det kan vara en möjlig arbetsgivare i framtiden.
Företag 5: Marknadschefen berättade för oss att företaget jobbar aktivt med employer
branding. En viktig aspekt i detta, enligt företaget, är att då de ligger på en mindre ort är
det än viktigare att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare då de ofta är i konkurrens
med företag med mer attraktiv geografisk position. Ett led i deras employer brandingarbete är att företaget erbjuder sina anställda fri rådgivning utav en personlig tränare en
gång i veckan under arbetstid. Detta har fallit väl ut och blivit väldigt uppskattat av de
anställda. “Bra prestationer på jobbet går hand i hand med god fysisk och psykisk hälsa”
säger marknadschefen. Företaget profilerar sig också som goda samhällsmedborgare. De
bedriver sedan ett par år tillbaka klimatkompensation för sin produktion och säger att de
endast lånar material av naturen. Därför är det viktigt för dem att till exempel jobba aktivt
med återplantering av skog när de använder trämaterial till sina produkter. Företaget jobbar
också aktivt med sponsring av lokal idrott.
Företag 6: Företaget har i dagsläget ingen utformad strategi gällande arbetet kring
employer branding. Detta beror på att de är ett litet företag som lever kvar i
“familjeföretagstänket”. De betonar dock att de försöker ta hand om sin personal så bra
som möjligt och därigenom profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Exempel på detta
är att företaget delar med sig av vinsten i form av julbonusar när de gjort ett bra år och att
de årligen bjuder sina anställda på en sommarfest över en helg inför semestern. Företaget
har låg personalomsättning och de drar paralleller till den familjära stämningen i det
avseendet.
Sammanfattning: Företag 2 och 6 arbetar inte aktivt med employer branding i dagsläget.
De båda företagen betonar dock att de försöker profilera sig som en attraktiv arbetsgivare
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genom olika aktiviteter som t.ex. sommarfester och andra arrangemang för att öka
gemenskapen.
Övriga företag arbetar aktivt med employer branding, både internt som externt.
Gemensamt för dessa fyra företag är att de alla sponsrar olika lokala idrotter samt lokal
kultur. Företag 3 och 5 berättar att de jobbar med välgörenhet som t.ex. skänka pengar till
cancerforskning samt återplantering av skog. Alla företag påpekar också vikten av att
profilera sig som attraktiva arbetsgivare genom diverse förmåner som exempelvis
attraktiva arbetstider, god utvecklingspotential, rena och snygga arbetsplatser samt
friskvård.
4.2.2.4 Personal
Fråga 6: Hur återkopplar ni till alla ansökanden under en rekryteringsprocess?
Företag 2 och 5 outsourcar den del av rekryteringsprocess där de har kontakt med de olika
kandidaterna. De har därför inte lagt några resurser på att utvärdera hur detta går till och
det är inget de planerar att göra i framtiden. De resterande företagen använder sig av den
person som är ansvarig för rekryteringsprocessen vid hantering av de olika kandidaterna.
Inget av företagen har upplevt något problem med detta. De tänker på hur de olika
kandidaterna hanteras och samtliga fyra företag försöker återkoppla på ett personligt sätt
via ett telefonsamtal, mail, etc.
4.2.2.5 Process
Fråga 7: Hur utvärderar ni rekryteringsprocessen?
Företag 1: De försöker alltid att utföra någon typ av utvärdering. Det blir däremot inte så
mycket om själva processen utan mer om resultatet av rekryteringsprocessen där de
utvärderar om de fick rätt person till den aktuella rollen och hur introduktion för denna
personen gick till. Deras rekryteringsprocess kommer bli mer digitaliserad där de använder
sig av olika verktyg som LinkedIn. Detta gör det möjligt för företaget att nå ut de som inte
är aktivt sökande samt att de slipper lägga resurser på att utforma annonser.
Företag 2: De utvärderar inte själva rekryteringsprocessen utan det blir mer att de
utvärderar resultatet av den person som anställdes och om den besitter rätt kompetens.
Detta beror på att de använder rekryteringsföretag och att de då själva inte behöver vara
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aktiva under rekryteringsprocessen. De framtida rekryteringsprocesserna kommer
troligtvis se ut på liknande sätt där de använder sig av rekryteringsföretag. Anställning av
nyckelroller sker inte så ofta så att använda ett rekryteringsföretag gör att de slipper anställa
någon med den kompetens som krävs för att kunna utföra en framgångsrik
rekryteringsprocess.
Företag 3: En utvärdering av processen sker alltid när den har utförts. De utvärderar då
vad de gjorde för bra respektive dåliga saker. Detta gör de bland annat för att de använder
ett rekryteringsföretag under processen. De vill då vara säkra på att de får ett efterfrågat
resultat med tanke på att de köper en tjänst.
Företag 4: De undersöker lite hur och vart de olika kandidaterna hittade annonsen. Utöver
detta utför de ingen utvärdering av processen. De försöker effektivisera och förenkla deras
processer så mycket som möjligt. De har själva upplevt att en rekryteringsprocess kan bli
utdragen och kostsam om den inte görs rätt från början. För att minska risken till att detta
händer ska de börja arbeta mer med digitalisering under en rekryteringsprocess.
Företag 5: Då företaget köper rekryteringstjänsten så utför de alltid en utvärdering efter
varje nyrekrytering. Här tas bland annat upp hur lång tid processen tog, hur många sökande
som kom in samt hur många sökande som uppfyllde kravspecifikationen. Detta görs för att
kunna effektivisera arbetet i framtiden samt för att företaget ska kunna utvärdera sin
utformning av kravspecifikationen och vad som eventuellt kan förbättras i framtiden för
att få ännu tydligare profilträffar. Detta är självklart en kostnadsfråga, då en utdragen
process är både dyr och tidskrävande och därav betonar företaget vikten av att det första
steget, som är kravspecifikationen, görs så tydlig och informativ som möjligt.
Företag 6: Varje rekryteringsprocess utvärderas i efterhand väldigt noggrant för att se vad
som gjordes bra respektive dåligt. De anser att detta är viktigt då de utför hela processen
själva utan någon extern hjälp. Det kan handla om allt från vart de sökande hittat företaget,
vart företaget hittat potentiella kandidater vid headhunting samtal om de sökande hört talas
om företaget tidigare. De utvärderar även deras process gällande hur precis deras
kravspecifikation varit när de fått ansökningar till sig samt att de hör sig för om deras egna
bild utav företaget utåt sett stämmer överens med vad kandidaterna upplever.
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Sammanfattning: Företag 2, 3 och 5 använder sig utav rekryteringsföretag. Företag 2
uppger att de inte utvärderar själva rekryteringsprocessen då de har ett långtgående
samarbete med rekryteringsföretaget som de förlitar sig på. De hävdar att de istället endast
utvärderar personen som anställts för att se om denne besitter rätt kompetens och fungerar
i rollen. Företag 3 och 5 utvärderar däremot hela rekryteringsprocessen från början till slut
med hänvisning till att tjänsten köps in och är dyr och därför måste effektiviseras. Mycket
fokus läggs utformningen av kravspecifikationen och vilka utslag denna gett. Detta för att
få ännu tydligare profilträffar och därmed möjlighet att hitta rätt person snabbare.
Företag 1 utvärderar till större delen själva resultatet av rekryteringen snarare än själva
processen. De utvärderar om de fått rätt person till den aktuella rollen samt hur
introduktionen gått till. Företag 4 utvärderar mest hur och vart de olika kandidaterna hittade
annonsen. Detta för att kunna lägga fokus på rätt plattformar i framtiden. Gemensamt för
företag 1 och 4 är att de båda berättar att de ska börja jobba med mer digitalisering av
rekryteringsprocesserna. Företag 6 berättar att de utvärderar varje rekryteringsprocess
noggrant för att se vad som gått bra respektive dåligt. Det kan vara allt från vart de sökande
hittade annonserna till hur kravspecifikationen utformats samt om kandidaterna kände till
företaget sedan tidigare. De anser att utvärderingsarbetet är väldigt viktigt då de utför hela
processen själva.

4.3 Observationer
Företag 1: Företaget är aktiva på sina sociala kanaler, främst via Instagram och Facebook.
Deras sociala kanaler erbjuder privatpersoner att få en inblick i deras vardag.
Observationerna stämmer överens med vad som framkom under intervjun.
Företag 2: De är inte aktiva via sociala nätverk eller andra kanaler. Företaget har ingen
direkt försäljning och syns därför inte via olika kanaler.
Företag 3: Företag verkar inom en känslig bransch och har därför valt att inte synas inom
sociala nätverk utan deras profilering sker via sponsring och goodwill.
Företag 4: Företag har under de senaste åren jobbat mycket med employer branding. Detta
syns i deras sociala kanaler där de är aktiva. De finns inom de vanligaste kanalerna som
Instagram, Facebook och LinkedIn.
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Produkt

Inga problem med den geografiska
placeringen på grund av flera filialer.
Företaget använder sig av riktade
annonser inom samma bransch.
Positiv geografisk placering med
pendlingsavstånd till storstad. Större
möjlighet till inflytande inom en mindre
stad.
Kompenserar den geografiska
placeringen med goda arbetstider och bra
arbetsförhållanden.
Företaget framhäver sin goda geografiska
placering med bra förbindelser till större
städer. Fokus ligger på en noggrann
kravspecifikation.
Företaget kompenserar den geografiska
platsen med friskvårdsanläggning och
restaurang samt med platt
organisationsschema.
Erbjuder möjligheter att vara med och
utveckla företaget under
expanderingsfasen.

Pris

Förmåner förhandlas under senare delen av
rekryteringsprocessen.

Förmåner förhandlas under senare delen av
rekryteringsprocessen.

Företaget erbjuder tjänstebil samt lönenivå
över branschsnittet.

Förmåner förhandlas under senare delen av
rekryteringsprocessen.

Tjänstebil erbjuds till vissa roller. Lön
förhandlas under senare delen av
rekryteringsprocessen

50

Förmåner förhandlas under senare delen av
rekryteringsprocessen.

Företag 6

Företag 5

Företag 4

Företag 3

Företag 2

Företag 1

Företag 5: Företaget är aktiva inom kanaler som LinkedIn och Facebook. Deras hemsida

visar att de jobbar med klimatkompensation och att de har en grön profil.

4.4 Sammanfattning av empiri

Nedan har författarna sammanfattat de svar som varje företag gav till de olika frågorna om

varje P.
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Plats

Företaget är aktiva via headhunting under
rekryteringsprocessen. Annonsering sker
även via sociala nätverk, företagarnätverk
och branschorganisationer.
Företaget använder rekryteringsföretag så
annonsering sker via deras nätverk.

Företaget utgår från rekryteringsföretagets
nätverk som främst jobbar med
headhunting. Annonsering sker även via
digitala kanaler.
Företaget lägger ut annonser via sociala
nätverk, tidningar och digitala kanaler och
låter sedan de olika kandidaterna söka
själva.
Rekryteringsföretaget sköter denna del av
processen genom headhunting via sociala
nätverk och egna nätverk. Annonsering
sker även via diverse branschtidningar.
Företaget jobbar främst med headhunting
via relationsrekrytering och sociala
nätverk. Annonsering sker även via
hemsidor och tidningar.

Påverkan

Arbetet med employer branding består av hur de profilerar
sig via annonsering och sociala nätverk. Det sker även via
olika aktiviteter som sponsring.
Företaget jobbar med att profilera sig som positiva
arbetsgivare genom olika aktiviteter.

Företaget har precis infört en satsning av employer
branding. Arbetet består av att visa upp sig som positiva
arbetsgivare samt via profilering genom sponsring och
goodwill.
Företaget jobbar aktivt med employer branding och
profilering. De har nära samarbeten med kommunen och
syns via många offentliga evenemang.
Företaget jobbar aktivt med employer branding då de
behöver marknadsföra sig som en positiv arbetsgivare på
grund av deras geografiska placering. De ser sig som en
god samhällsmedborgare med aktivt miljötänk.
Företaget har ingen utformad strategi gällande employer
branding.
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Process

En utvärdering av rekryteringsprocess sker
inte utan de utvärderar om hur resultatet blev.

Företaget utvärderar inte
rekryteringsprocessen då de använder ett
rekryteringsföretag. utvärdering sker enbart av
resultatet.
Utvärdering sker alltid i efterhand. Detta görs
för att se om den köpta tjänsten gav ett
efterfrågat resultat och om det finns
förbättringspotential.
De utvärderar inte rekryteringsprocessen men
de undersöker vart kandidaterna hittade de
olika annonserna.
En utvärdering av rekryteringsprocessen sker
alltid då de köper en tjänst. Aspekter som
tidsram, antal sökanden och resultatet
undersöks för att optimera framtida processer.
Företaget utvärderar processen för att i
framtiden kunna uppnå en mer effektiviserad
process.

Fysiska bevis

Företaget jobbar employer branding där de visar
upp sin arbetsplats från insidan via sociala nätverk.

Företaget har i nuläget ingen strategi för hur de
väljer att visa upp sin arbetsplats.

Har i nuläget ingen strategi för hur de ska visa upp
arbetsplatsen men planer finns på att lansera en ny
hemsida där de visar upp den dagliga verksamheten.

Företaget åker runt till skolor och visar hur de är
som arbetsgivare. Ett arbete pågår med att utveckla
en hemsida där privatpersoner kan få en inblick i
den dagliga verksamheten.

De jobbar inte med att visa upp deras arbetsplats.

Företaget har ingen strategi för att visa upp deras
arbetsplats.

Företaget har en ansvarig person som
sköter processen.

Företaget outsourcar och har därför ingen
kontakt med kandidaterna.

Företaget har en ansvarig person som
sköter processen.

Företaget har en ansvarig person som
sköter processen.

Outsourcar och har ingen kontakt med de
olika kandidaterna.

Företaget har en ansvarig person som
sköter processen.

Personal

5. ANALYS
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I detta kapitel analyseras den empirin som framkommit med intervjuerna hos företagen.
Fokus kommer utgå från Marknadsmixen samt Human Resource Management. Detta för
att analysera hur olika företag går till väga kring en rekrytering samt om de jobbar aktivt
med någon form av strategi.

5.1 Human Resource Management i SME
Det empiriska resultatet visar att arbetet med Human Resource Management (HRM) är
relativt nytt i samtliga företag. HR-avdelningarna är oftast små där en person ansvarar över
många anställda. Under en rekryteringsprocess av en nyckelroll är de däremot sällan
ensamma. Ledningsgruppen samlas då oftast för att tillsammans ta fram en
kravspecifikation och en kompetensprofil som beskriver den roll och den kompetens
personen ska ha för att kunna bli anställd. De kok (2010) påvisar även detta i sin studie
som säger att ju mindre ett företag är desto mindre resurser läggs på HRM. Richbell, Szerb
& Vitai (2010) säger att detta kan leda till brist på specialistkunskaper. Bristen på
specialistkunskap kan leda till svårigheter under rekryteringsprocessen och att hitta den
efterfrågade kompetensen.

5.2 Rekryteringsprocess
Alla företag började med att bestämma en kravspecifikation och en kompetensprofil. Detta
gjordes med hjälp av medlemmar från ledningsgruppen för att få med flera personers
perspektiv om vad som behövdes till företaget. Företagens rekryteringsprocess går att
jämföra med den modell som Lindmark & Önnevik (2011) tagit fram där ett av de första
stegen var att bestämma en kravspecifikation. Viktigt att tänka på under denna del är att
företagen är tydliga med vad det är som efterfrågas av de möjliga kandidaterna (Caley,
Den Hartog & Dewe, 2007; Lindmark & Önnevik, 2011). Därefter hade företagen olika
tillvägagångssätt i den fortsatta processen. Företag 2, 3 och 5 outsourcade deras
rekryteringsprocess. Wallo & Kock (2018) menar att sociala aspekter som tillit, delade
värderingar, kommunikation och engagemang är avgörande för att resultatet av deras
samarbete ska bli så bra som möjligt. Teorin stämmer överens med de tre intervjuade
företagen som outsourcade sin rekryteringsprocess. Samtliga tre företag som valt
outsourcing
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långtgående
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med
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rekryteringsfirma. Detta eftersom samtliga företag betonar vikten av tillit och att man
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förstår varandras behov och vad det är som egentligen efterfrågas. Även denna del av
rekryteringsprocessen skiljer sig åt företagen emellan. Företag 2 och 5 kom in i processen
först när urvalet var gjort och rekryteringsfirman tagit fram ett visst antal slutkandidater.
Detta kräver hög tillit samt att rekryteringsföretaget verkligen har förstått företagets
efterfrågan samt deras grundläggande värderingar som finns inom företaget.
Företag 3 är delaktiga i hela processen tillsammans med rekryteringsföretaget. De går
igenom ansökningar gemensamt och rangordnar därefter de bäst kvalificerade
kandidaterna för den slutliga intervjufasen. Företag 3 säger att den viktigaste aspekten i att
outsourca rekryteringsprocessen är att få tillgång till rekryteringsföretagets breda
kontaktnät samt expertis när det kommer till personlighetstester etc. Företag 1, 4 och 6
utförde sina rekryteringsprocesser själva. De tre företagens rekryteringsprocess liknar den
modell som Lindmark & Önnevik (2011) tagit fram (Figur 1). Företagen börjar med att
bestämma en kravspecifikation och en kompetensprofil som säger vad det är som
efterfrågas vad tjänsten. Denna arbetsbeskrivning gör det möjligt för företagen att se vad
det är för person som de behöver till tjänsten. Lindmark & Önnevik (2011) belyser även
hur viktigt det är med en genomtänkt marknadsföringsstrategi för att kunna nå ut till
individer med den efterfrågade kompetensen. Det finns olika tillvägagångssätt att nå ut till
dessa individer. De tre företagen som utför sina rekryteringsprocesser själva annonserar
via sociala nätverk och hemsidor. Det skiljer sig däremot hur aktiva de är under
rekryteringsprocessen. Företag 1 och 6 var mer aktiva under rekryteringsfasen via
headhunting. Detta gör det möjligt för företagen att hitta aktiva och passiva kandidater då
individerna själva inte behöver sitta och söka lediga jobb (Koch et al., 2018). Företag 4 var
mer passiva där de i större utsträckning förlitade sig på annonsering och lät de potentiella
kandidaterna söka tjänsten.

5.3 Marknadsmixen
5.3.1 Produkt
Alla företag ansåg att det var viktigt att annonsera rollen på rätt sätt. Med detta menade de
att de måste få rollen att verka attraktiv för att personer ska vilja ansöka till den. Att ha en
tydlig arbetsbeskrivning var viktigt för de som skötte sin rekryteringsprocess själva. Detta
gjorde att de minskade risken för att få in ansökningar från personer som inte har den
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kompetens som efterfrågas. Företag behöver beskriva den tjänst som ska tillsättas för att
de olika kandidaterna ska veta vad som efterfrågas av dem för att dem ska kunna möta
företagets förväntningar (Tutorialspoint, 2019). Att läsa igenom ansökningar är
tidskrävande och att då kunna begränsa antalet ansökningar var något de försökte jobba
med. Hur företagen utformade sina annonser för att attrahera den efterfrågade
kompetensen skiljde sig en del. Marknadsföringen av vart produkten finns geografiskt kan
ha en betydande roll under rekryteringsprocessen (Shaw, 2015; Sofica, 2015). Företag 1,
2 och 4 ansåg att de har en positiv geografisk placering med närhet till större städer och
kunde därför använda det som en fördel när man jobbar hos dem. De tre andra företagen
hade en sämre geografisk placering och kände därför att de behövde kompensera med
andra förmåner som tjänstebil samt tillgång till restaurang och friskvårdsanläggning.
5.3.2 Pris
Hur en anställd belönas för sitt utförda arbete kan ha en avgörande roll när företag ska
attrahera personer med rätt kompetens (Galicchio, 2007). Den empiriska undersökningen
visade däremot att företag inte går ut med vilken lön som erbjuds under annonsering utan
det kommer i ett senare skede när företaget har valt ut de kandidater de anser vara mest
lämpliga för rollen. Detta berodde på att vissa personer kräver högre lön på grund av mer
erfarenhet, bättre utbildning eller högre kompetens. Konkurrenter gynnas även om ett
företag skulle gå ut med vilka förmåner som erbjuds då de kan erbjuda till exempel lite
högre lön och på så sätt bli en mer attraktiv arbetsgivare.
5.3.3 Plats
Företag kan välja mellan många olika strategier för att nå ut till de potentiella kandidaterna
(Shaw, 2015). De kan bland annat välja att vara aktiva under processen genom att
headhunta via sociala nätverk eller genom att vara mer passiva och använda sig enbart av
annonser och låta kandidater ansöka till rollen (Galicchio, 2007). Resultatet av den
empiriska undersökningen visar att det just är dessa två som är vanligast bland de företagen
som har intervjuats. Företag 1, 3 och 6 jobbar i första hand med headhunting där de själva
söker efter de rätta kandidaterna. Det kan ske via relationsrekrytering där de söker efter
kandidater som de varit i kontakt med tidigare eller via sociala nätverk. Användningen av
sociala nätverk som LinkedIn gör det möjligt för företag att nå ut till individer som inte är
aktivt sökande på arbetsmarknaden samt att nå ut till ett bredare utbud av kandidater (Koch
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et al., 2018; Wahlberg, 2018). Resultatet av den empiriska undersökningen visar däremot
att det kan ske en form av skönhetsmålning av sig själva inom de sociala nätverken vilket
gör att företaget mest söker efter de hårda värdena som tidigare erfarenheter, utbildning
och andra kompetenser. Den vanligaste hemsidan som företagen använder var LinkedIn.
LinkedIn är även den rekryteringshemsida som flest svenskar använder i dagsläget
(Wahlberg, 2018).
Samtliga företag använde sig av annonsering för att nå ut till de möjliga kandidaterna. De
företagen som i första hand började med headhunting menade att de var tvungna att göra
detta också då de inte helt kunde förlita sig på att de hittade den kompetens som
efterfrågades utan de annonserade även rollen som en form av backup-plan. För att
annonseringen ska kunna bli framgångsrik krävs det att företagen är tydliga med vad det
är som efterfrågas så att de som ansöker har den rätta kompetensen som krävs för den
rollen (Caley et al., 2007).
5.3.4 Påverkan
Resultatet av den teoretiska referensramen visade hur viktigt det är att företag jobbar med
sin påverkan för att nå ut till rätt kandidater. Den empiriska undersökningen visade även
att detta är något företagen har lagt mycket tid på innan en rekryteringsprocess. Ett problem
som kan uppstå under denna fasen är att företag får in för många ansökningar från individer
som saknar den kompetens som efterfrågas (Caley et al., 2007). Detta problem stämde
överens med de företag som har deltagit i intervjun då samtliga uppfattade att de någon
gång lagt ner onödigt mycket tid på att ta hand om ansökningar från individer som inte var
lämpliga för rollen. Samtliga företag ansåg även att det är viktigt att nå ut till de rätta
kandidaterna på grund av olika anledningar. Dels för att de ville att de personerna med den
rätta kompetensen skulle få veta att en roll fanns tillgänglig men även för att de inte ska nå
ut till fel personer där ingen passar in på den rollbeskrivning som företaget gjort. En del
av den empiriska undersökningen gick ut på att undersöka hur företag arbetade med att
marknadsföra sig själva som en attraktiv arbetsgivare. Drury (2016) menar på att antalet
internetanvändare har lett till att flera individer själva söker upp information om företaget
vilket gör att företag behöver fokusera på att bygga upp ett positivt rykte som bra
arbetsgivare. Resultatet av den empiriska undersökningen var blandat där några företag
arbetade aktivt med employer branding medans de andra inte arbetade mindre med det.
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Samtliga företag upplevde employer branding som något nytt och som kommit fram nu de
senaste åren, dels på grund av digitaliseringen men även på grund av konjunkturen. Det
har nu blivit en tuffare konkurrens att hitta personer till nyckelroller då företagen har växt
på grund av den starka ekonomin. Att då marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare
har varit en strategi för att lyckas attrahera den kompetens som efterfrågas. Detta påvisar
även Tholin (2018) där det redovisas ett resultat om hur employer branding går att använda
för att attrahera den efterfrågade kompetensen och för att marknadsföra sig som attraktiva
arbetsgivare. Författaren menar på att företagen behöver börja internt och lokalisera
verksamhetens behov och mål samt de viktigaste målgrupperna för att sedan utföra
aktiviteter där företaget kommunicerar sitt arbetsgivarvarumärke. Arbetet med employer
branding innebar mest hur de arbetade med den befintliga personalen för att kunna framstå
som attraktiva arbetsgivare. Samtliga företag ansåg att det viktigaste var att den befintliga
personalen var nöjda för att de skulle kunna få ett positivt rykte. Företag 1, 3, 4 och 5
jobbade aktivt med employer branding. Det kunde dels bero på att de antingen ville
kompensera för till exempel deras sämre geografiska placering eller för att de ansåg att det
var viktigt att profilera sig som attraktiva arbetsgivare för att attrahera de bästa
kandidaterna, något som även Drury (2015) bekräftar som en viktig del för att få ett
efterfrågat resultat under en rekryteringsprocess. Profileringen kunde då bestå av sponsring
till lokala klubbar och kommunen, goodwill samt deltagning i andra aktiviteter. Ett tydligt
resultat av arbetet kring employer branding var att de företag som har kundkontakt arbetade
mer aktivt med employer branding och sociala nätverk.
5.3.5 Personal
Resultatet från den teoretiska referensramen visar på hur viktigt det är att företag tänker på
hur företagen bemöter de olika kandidaterna och hur personalen som sköter
rekryteringsprocessen beter sig (Sofica, 2015). Företag 2 och 5 outsourcar processen där
urvalet sker så de har ingen bestämd strategi om hur de olika kandidaterna ska bemötas.
De resterande företagen låter den person som är ansvarig för rekryteringsprocessen sköta
hanteringen av kandidaterna. De försöker då framstå som seriösa arbetsgivare där varje
kandidat ska få en chans att visa varför den personen är rätt för den rollen som ska tillsättas.
Personlig återkoppling sker alltid via mail eller telefon för att kunna upprätthålla någon
form av relation till framtida syften.
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5.3.6 Process
Sofica (2015) menar på att det är viktigt för företag att använda sig av en genomtänkt
rekryteringsprocess då den lätt blir kostsam och ineffektiv. Detta var något om samtliga
företag tagit hänsyn till och de använde olika strategier för att undvika att detta hände. En
strategi var då att outsourca, dels för att rekrytering av en nyckelroll inte gjordes så ofta
och för att de inte hade de resurser som krävdes för att rekryteringsprocessen skulle bli
framgångsrik. De företag som valde att använda rekryteringsföretag var även de företagen
som var mest noggranna med utvärdering. Detta berodde på att de köpte en tjänst och de
ville då se om de resultatet blev det som lovades och om det är värt att köpa samma tjänst
i framtiden. Shaw (2015) nämner även att utvärdering av processen är viktig för att se vad
som behöver förbättras till framtiden. Samtliga företag gjorde någon form av utvärdering
efter en rekryteringsprocess. Utvärderingen fokuserade däremot mer på själva resultatet av
den person som anställdes och inte hur de gick till väga för att lyckas rekrytera rätt person
till den roll de ville tillsätta.
5.3.7 Fysiska bevis
Sofica (2015) föreslår att företag använder sig av anställda för att visa upp hur det ser ut
på en arbetsplats och för att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare. Hur de olika företagen
som har intervjuats gick till väga för att marknadsföra sig som attraktiva arbetsgivare
skiljde sig en hel del. Ett företag lät deras anställda visa upp deras vardag i sociala medier
för att visa vilka arbetsuppgifter de har och hur en dag ser ut. Samtliga företag hade en
tanke bakom hur de profilerade sig som arbetsgivare där de fokuserade på att försöka få
sina anställda att trivas. Detta ansåg att det var viktigt för att de skulle kunna få personer
att söka till deras företag och för att kunna behålla personal.

5.4 Sammanfattning analys
En rekryteringsprocess kan lätt bli kostsam, både resursmässigt samt tidsmässigt. Detta
försökte företagen motverka genom att ta fram tydliga kravspecifikationer där de visade
vad de efterfrågade. Detta kunde minska antalet sökanden från personer som inte hade den
kompetens som efterfrågades. Platsen som företagen var verksamma på hade en avgörande
roll när de byggde upp annonseringen av rollen. De med en positiv geografisk placering
använde detta under annonseringen medans de med en sämre geografisk placering kände
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att de behövde kompensera detta under annonseringen. Hur företagen väljer att annonsera
kan även ha en avgörande betydelse för hur resultatet av rekryteringsprocessen blir. Att
headhunta gör det möjligt för företag att nå ut till fler kandidater. Detta beror på att de då
inte är beroende av att de möjliga kandidaterna själva söker de utsatta annonserna utan de
kan även nå ut till passiva kandidater. Ett alternativ är även att outsourca denna del av
processen. Små och medelstora företag tillsätter inte nyckelroller lika ofta som stora
företag. Detta gör att de kan sakna den kompetens och nätverk som krävs för att kunna
attrahera den kompetens som efterfrågas. Rekryteringsföretag kan då erbjuda mer
erfarenhet och ett större nätverk till företag som saknar detta.
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6. SLUTSATS
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I detta kapitel redogörs studiens slutsatser som besvarar problemformulering. Vidare
följer studiens bidrag, förslag till vidare studier och avslutningsvis diskuteras fördelaroch nackdelar som framkommit kring aspekter kopplat till studiens problemformulering.
För att lyckas med att rekrytera en person med den kompetens som efterfrågas krävs det
att företag använder sig av olika strategier. Chimhanzi (2004) fann att positiv interaktion
mellan marknadsföring och HR kan leda till en implementering av en framgångsrik
marknadsföringsstrategi kring rekrytering. Utgångspunkten i denna studie har varit två
olika strategier vid rekrytering. Dessa handlar om Human Resource Outsourcing samt
Marknadsmixen.
Syftet med studien var att utveckla en förståelse för hur små- och medelstora företag går
tillväga vid rekrytering av nyckelroller samt att undersöka vilka svårigheter och
utmaningar de står inför och hur de tacklar dessa. Problemformuleringen som studien
avsåg att besvara löd enligt följande och återfinns även under avsnitt 1.3.
•

Hur använder små- och medelstora företag sig av strategier vid rekrytering och
nytillsättning av nyckelroll?

Marknadsmixen
Produkt
Pris
Plats

Rekrytering av

Påverkan

nyckelroll i SMEs

Personal
Process
Fysiska bevis

Figur 2. Egendesignad analysmodell av Marknadsmixen. (Gustavsson & Lundström,
2019)
Figur 2 har tagits fram genom en sammanställning av den teoretiska referensramen.
Analysmodellen, som skapats från marknadsmixen, är ett verktyg som företag kan använda
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innan rekryteringsprocessen av en nyckelroll. Företaget går då igenom samtliga P:n för att
bygga upp en rekryteringsprocess från grunden. Företag kan även välja att outsourca delar
av rekryteringsprocessen. Det gäller då att välja vilka delar och hur delaktiga de ska vara
under dessa delar som de har outsourcat till en extern aktör.
Marknadsmixen består av sju P, produkt, pris, plats, påverkan, personal, process och
fysiska bevis (Shaw, 2015). Modellens innehåll tar upp de olika steg ett företag behöver
gå igenom för att kunna undersöka hur de kan uppnå en framgångsrik rekryteringsprocess
genom användning av olika strategier.
Marknadsmixen var ingenting som företagen direkt implementerade. Däremot använde de
sig indirekt utav strategin genom utformandet av annonser, vilken roll som skulle tillsättas,
vilken kompetens som efterfrågas, företagets geografiska position etc. Alla informanter
kände till dessa P i någon form, men visste inte hur de kunde implementeras i form av en
rekryteringsstrategi. Författarna av studien fann att det egentligen var två huvudsakliga
strategier kring rekrytering av nyckelroller hos de intervjuade företagen. Outsourcing var
den ena medans den andra strategin var ganska otydlig. Alla plockade delar ur
marknadsmixen, främst när det handlade om annonseringen men tillvägagångssättet
tycktes mer ha att göra med individen som hade rollen som ansvarig för rekrytering. Vissa
provade bara genom att annonsera via sociala medier och branschtidningar etc. medans
andra hade egna sociala kontaktnät som de headhuntade inom. Författarna till studien drar
slutsatsen att då det handlar om små- och medelstora företag så är HR-avdelningen oftast
inte så omfattande och nyrekryteringar till nyckelroller sker mer sällan. Det gör att
företagen inte har tydliga strategier kring rekryteringsprocesser och att det valda
tillvägagångssättet mycket beror på vilka idéer och tankar den HR-ansvariga har i frågan.
Författarna till studien drar som slutsats att headhunting är det bästa steget att börja med
om man har en tydlig profil och en idé om vilken person man önskar få in i organisationen.
Här är det alltså viktigt att man har goda kontaktnät där man antingen känner till personen
i fråga sen tidigare eller om man har andra personer i sitt nätverk som man litar på, som
känner den tilltänkta personen som är aktuell för tjänsten. I annat fall anser författarna av
studien att outsourcing är den mest effektiva strategin. Detta eftersom, som beskrevs ovan,
att företagen ofta har få personer inom HR-avdelningen och att kompetensen för en
nyckelrekrytering inte alltid finns där. För att lyckas med en extern rekrytering krävs det
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dock en god relation med rekryteringsföretaget där delade värderingar, god
kommunikation och tillit står i centrum.
Arbetet med employer branding skiljde sig en del mellan de företag som deltog i den
empiriska undersökningen. De företag som hade kundkontakt var de som jobbade mest
med att visa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Detta blir en automatisk påföljd då de
jobbar med att marknadsföra sig mot sina konsumenter.

6.1 Studiens bidrag
6.1.1 Teoretiskt bidrag
Det finns få tidigare kvalitativa studier som belyser hur små- och medelstora företag går
tillväga vid rekrytering samt vilka strategier de använder. Det finns inte heller några studier
om hur företag i Sverige går tillväga under en rekryteringsprocess av en nyckelroll. Denna
studie utvecklar en förståelse för vilka verktyg företag kan använda sig av vid rekrytering
samt ge en insikt om vilken eller vilka strategier som kan vara lämpligt för just “ditt”
företag att använda sig av. Studien bidrar till forskningsområdet genom att identifiera och
belysa faktorer om hur företag kan optimera sin rekryteringsprocess
6.1.2 Praktiskt Bidrag
Studien bidrar med rekommendationer kring hur företag i liknande situationer bör arbeta
kring rekrytering och vilka aspekter som kan vara värda att ha i åtanke. Då studien belyser
vikten av att företag gör korrekta rekryteringar kring nyckelroller för att behålla varaktiga
konkurrensfördelar och en hållbar lönsamhet, är förhoppningen att studien kan ge ett
praktiskt bidrag i form av att det motiverar andra företag att i en större omfattning arbeta
med sin valda rekryteringsstrategi.
Företagen bör i första hand undersöka hur stor kunskap de har inom rekryteringsområdet.
Om kunskapen inte finns för att kunna utforma en framgångsrik rekryteringsprocess kan
outsourcing genom rekryteringsföretag vara ett alternativ då dessa har ett stort nätverk samt
mycket erfarenhet inom området. Om företaget känner att de har den kunskap som krävs
för att utforma en framgångsrik rekryteringsprocess visar resultatet av studien att
headhunting är den mest vanliga metoden. Denna metod gör att företag kan nå ut till en
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bredare skara kandidater då de inte är beroende av att kandidaterna är aktiva genom
ansökning av rollen.

6.2 Kritiska reflektioner av studiens trovärdighet
Den empiriska undersökningen är gjord genom en kvalitativ metod med semistrukturerade
intervjuer. Författarna till studien har uppfattat detta val av metod som lämpligt för att
undersöka och öka förståelsen för problemområdet. Antalet intervjuer som utfördes var
sex stycken. Detta bör kritiseras då sex intervjuer kan anses vara för lite för att kunna dra
en slutsats. Författarna till studien är medvetna om detta men de uppfattade att svaren från
intervjuerna gav någorlunda indikationer på hur olika företaget utformar sina
rekryteringsprocesser vid rekrytering av en nyckelroll. En annan kritisk aspekt är hur ofta
en sådan rekrytering går till. Utfallet av intervjuerna kan ha påverkats av informanternas
personlighet och tidigare erfarenheter. Författarna till studien kan inte garantera att svaren
är objektiva då informanterna har en relation till företaget. De begrepp som har diskuterats
i studien kunde ibland uppfattas som svåra där informanterna inte förstod innebörden.
Employer branding var det begrepp som flest informanter hade problem med och vi som
intervjuare blev då tvungna att använda oss av andra ord och formuleringar. För att undvika
att hamna i denna situationen kunde en form av intervjuguide med definitioner av
begreppen skickats ut innan intervjun.
6.3 Arbetets begränsningar
I efterhand bör kritik riktas mot antalet intervjuer som har genomförts. 6 intervjuer är
alldeles för lite för att dra någon konkret slutsats utan studien bör istället ses som en
fingervisning i hur man kan gå tillväga i olika rekryteringsprocesser. Kritik bör också riktas
mot att studien inte undersökt bransch för bransch för att sedan sammanställa den
insamlade data för att kunna jämföra tillvägagångssätt och utmaningar branscher
sinsemellan. Varken tiden eller antalet företag som intervjuades gjorde detta möjligt.
Ytterligare kritik kan riktas mot att författarna av studien kunde kompletterat studien med
en observationsstudie kring rekryteringsprocessen. Detta hade kunnat tillföra en ytterligare
dimension i arbetet samt eventuellt också en annorlunda dimension kring studiens empiri.
Även här var den bristande tiden den största aspekten till att detta inte genomfördes.
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6.4 Framtida studier
Studien visar på att nyckelroller inom små- och medelstora företag kan ha en avgörande
roll för att företaget ska kunna bli framgångsrikt. Detta gör att företag behöver anställa rätt
person med de kompetenser som krävs för just den rollen. Vilka olika strategier som finns
och hur företag använder dem har författarna till denna studien redovisat. Vilken strategi
som är bäst har däremot inte undersökts och det är det som är nästa steg i undersökningen
av rekryteringsprocesser kring anställning av nyckelroller inom små- och medelstora
företag. Framtida studier kan även undersöka vilka strategier som passar bäst inom de
olika branscherna.
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8. BILAGOR
Bilaga 1: Intervjuguide

Öppning av intervjun
Vad har du för roll inom företaget?
Hur länge har du haft denna roll inom detta företag?
Är du ensam inom HR-avdelningen?
Kan du beskriva lite kort om företaget?

Rekryteringsprocess
Hur går er rekryteringsprocess till kring anställning av en nyckelroll?
Hur många är involverade under rekryteringsprocessen?
Har den som är rekryteringsansvarig några riktlinjer att följa eller får den personen ta egna
initiativ?
Letar ni externt, internt eller både och?
Hur utformar ni en kompetensprofil och en kravspecifikation?

Human Resource Outsourcing
Använder ni er av rekryteringsföretag?
•

Ja/nej/båda

•

Om ja, hur utformar ni en kompetensprofil och en kravspecifikation?

•

Om ja, hur är ni delaktiga under rekryteringsprocessen?

•

Om ja, har ni arbetat något med employer branding?
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Produkt/Pris
Hur annonserar ni en roll så att ni når ut till rätt personer med den efterfrågade
kompetensen?

Plats
Vilka kanaler använder ni er av för att nå ut till möjliga kandidater?
Hur använder ni sociala nätverk, så som LinkedIn och Facebook, vid rekrytering?
·

Fördelar/nackdelar med sociala nätverk inom rekrytering

·

Om det inte används, har de funderat på att börja använda det? Varför/varför inte?

Påverkan/Fysiska bevis
Hur använder ni er av employer branding för att skapa ett positivt rykte bland externa och
interna intressenter?

Personal
Hur återkopplar ni till alla ansökanden under en rekryteringsprocess?

Process
Frågorna utgår från marknadsmixen. Har ni använt er av någon liknande modell vid
formuleringen av rekryteringsprocess?
Hur utvärderar ni er rekryteringsprocess?

75

Bilaga 2: Individuella reflektioner
Mikael Gustavsson
Denna uppsats har varit både utmanande och lärorik. När man stod på ruta ett och hade ett
blankt papper framför sig så kändes det som att man skulle bestiga ett berg, men med hjälp
av kurskamrater, examinator, handledare och framförallt min uppsatspartner, så har denna
resa gått stadigt framåt och jag har lärt mig massor.
Eftersom jag och Oscar läser två olika inriktningar kom vi ganska fort fram till att
rekrytering är något vi vill undersöka mer. För att täcka upp mitt val av område som är
marknadsföring så kom vi snabbt överens om att undersöka marknadsföringens påverkan
när det kommer till rekrytering. Det är en kombination som det inte forskats på särskilt
mycket och det var både på gott och ont. I vissa perioder kunde det vara svårt att hitta
relevant forskning på just det området vi ville undersöka, men med hjälp av vår handledare
Hossam Deraz samt uppfattningen om att trägen vinner, så lyckades vi hitta artiklar och
forskning som vi hade god användning av. Vi båda har ett intresse för både människor och
organisationer så valet av studie passade oss perfekt. Med tanke på att detta arbete markerar
slutet för vår nuvarande utbildning så ligger det också helt rätt i tiden med tanke på att vi
båda söker jobb.
Arbetet har varit väldigt lärorikt då vi fått se hur företag tänker kring rekrytering, vilka
egenskaper, kompetenser och andra påverkansfaktorer som de tar hänsyn till. Jag tror
absolut detta arbete kan ge mig själv en fördel när jag är ute och söker jobb, då jag vet hur
företag resonerar och hur min ansökan tas emot etc. Arbetet har också givit mig ett kvitto
på att hårt arbete lönar sig och även fast det ibland känns tungt så lyckas man alltid, med
hjälp av sina nära och kollegor, att ta sig igenom det. Det har varit ett projekt i sig att driva
detta arbetet framåt och det har gett mig mycket insikt om både mig själv och om vikten
av gott samarbete med andra.
Jag har skrivit många arbeten tillsammans med Oscar tidigare under min studietid. Därav
var det ett självklart val att skriva även detta arbete med honom. Vi har lätt för att
kommunicera med varandra och vi kompletterar varandra bra genom våra styrkor i de olika
ämnena vi skrivit om. Vi båda är ganska starka i både tal och skrift och det har varit väldigt
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skönt när vi delat upp arbetet, att veta att det kommer bli en bra slutprodukt oavsett vem
som har skrivit. Har jag kört fast i någon mening eller något ord så har jag alltid kunnat
fråga Oscar och snabbt fått ett bra svar. Det har varit väldigt uppskattat och gett bra flyt i
skrivandet. Jag vill avsluta med att tacka dig Oscar för gott samarbete och en väldigt rolig
vår. Jag har uppskattat att göra detta arbete tillsammans med dig.
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Oscar Lundström
Att skriva en C-uppsats har bidragit till att ge mig en mer praktisk syn av vad ett arbete
inom ekonomi kan innebära. Den empiriska undersökningen gav mig möjligheten att se
hur den dagliga verksamheten ser ut i företag inom olika branscher. Det blir en bra
avslutning på utbildningen då de flesta kurser har varit teoretiska där man inte fått se hur
den information jag tagit del av används inom företagen.
Jag och min skrivpartner har kompletterat varandra bra under arbetet. Arbetet, som
handlade om en interaktion mellan HR och marknadsföring, krävde att man hade
förkunskaper om dessa två ämnena. Jag har under de tidigare åren läst kurser inom
management där HR är en stor del och Mikael har läst marketing som inriktar sig specifikt
på marknadsföring. Vi kände att denna blandning av kunskap var en bra grund för att kunna
besvara den frågeställning som arbetet hade.
Den största utmaningen med arbetet var att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som skulle
kunna användas i den teoretiska referensramen. Vi har mycket att tacka vår handledare för
men framförallt under denna delen av arbetet då han bidrog med sin erfarenhet av att skriva
studier till att hitta tidigare forskning inom det berörda ämnet. De resterande delarna av
arbetet har varit intressanta och lärorika. Den empiriska underökningen gjorde att vi fick
komma ut bland företag och analysen gjorde att vi fick undersöka och analysera de svar vi
fått fram.
Denna terminen har varit den roligaste men även den mest utmanande terminen hittills.
Det har varit viktigt att skriva varje vecka för att inte riskera att man hamnar efter till slutet
av terminen. Detta har inte varit något problem för oss då vi båda har varit intresserade att
de ämnen vi skriver om. Att skriva om något man själv tycker är intressant anser jag vara
mycket viktigt under en uppsats då det blir lättare att sätta sig in i arbetet.
Slutligen vill jag tacka min skrivpartner Mikael för att han ville dela denna arbetsuppgift
med mig under vår sista termin tillsammans.
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