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Syfte: Vi avser öka förståelsen kring hur företag kan integrera marknadsföring 

och rekrytering och varför. 
 
Metod: Studien faller inom ramarna för det hermeneutiska perspektivet och 

angreppssättet har huvudsakligen varit induktivt. Undersökningen har 
genomförts som en kvalitativ fallstudie över företagets arbete med att 
integrera områdena marknadsföring och rekrytering. De 
datainsamlingsmetoder som använts är intervjuer, enkäter samt 
dokumentstudier. 

 
Slutsatser: De viktigaste slutsatserna i uppsatsen är att det är av vikt för 

kunskapsintensiva tjänsteföretag att integrera områdena 
marknadsföring och rekrytering då ett sådant arbetssätt kan ge dem 
möjligheter att dels stärka sitt varumärke och dels effektivisera sin 
organisation. Anledningen till detta är att företaget sänder ut budskap 
genom såväl sin externa och interna marknadsföring som sin 
rekrytering och i det fall budskapen från alla dessa områden är väl 
överensstämmande samverkar de och bidrar positivt till effektiviteten 
inom företaget samtidigt som varumärket blir betydligt starkare och 
mer tillförlitligt. 
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ABSTRACT 
 
Title: Message and purpose – about marketing and recruiting in a consultant firm 
 
Authors: Hartzén, Ann-Christine, Larsson, Kristoffer, and Laurell, Johan 
 
Advisor: Stafsudd, Anna, Ph. D. 
 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish University Credits (15 

ECTS) 
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Key words: Marketing, recruiting, internal marketing, the corporate management and new 

employees 
 
Purpose: Our intention is to increase the understanding about how companies can 

integrate marketing and recruiting and why. 
 
Methodology: The study falls within the range of the hermeneutic scientific perspective with 

the use of an inductive approach. It has been carried out as a qualitative case 
study and the means for collecting empirical data have been interviews, 
questionnaires and document studies. 

 
Theoretical The main areas of theory are: marketing in service firms, corporate 
perspectives: branding, internal marketing corporate communication and finally different  

perspectives on recruiting. 
 
Empirical The empirical data in the study consists of interviews with representatives  
foundation: from the management at SWECO AB regarding their marketing and recruiting 

strategies. Furthermore a questionnaire has been distributed to 82 new 
employees at SWECO in order to get their points of view on the issue. 

 
Conclusions: The most important conclusions in the thesis are that a successful integration 

of the areas marketing and recruiting can be of help to knowledge-intense 
service corporations in means of strengthening their brand and make their 
organisation more effective. The reason for this is that the company distributes 
messages through their internal and external marketing as well as their 
recruiting. If the messages from all three areas correspond well with one 
another they will contribute in a very positive way to the efficiency within the 
company as well as making the corporate brand stronger and more trustworthy.  
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välvillig inställning. Tack också till de två personer på SWECOs Malmökontor som var till 
stor hjälp vid utarbetandet av enkätunderlaget, inga namn nämnda då vi lovat er anonymitet. 
Till alla nyanställda inom SWECO AB som bidrog till vårt arbete genom att ta sig tid att 
svara på enkätfrågorna vill vi också rikta ett tack. Genomgående har vi blivit positivt och väl 
bemötta av alla de representanter från SWECO AB som vi kommit i kontakt med under 
arbetets gång. 
 
Uppsatsgruppen vill även tacka teamaansvariga Anna Stafsudd och Peter Svenson vid 
Ekonomihögskolan i Lund för intressanta och givande seminarier. Till övriga uppsatsgrupper 
skänks också en tanke och vi tackar för gott samarbete. Särskilt tack riktar vi till vår 
handledare Anna Stafsudd som bidragit med många goda synpunkter och fungerat som 
inspirationskälla och bollplank.  
 
Camilla Buöen som varit oss till hjälp i språkgranskningen av uppsatsen är värd ett varmt 
omnämnande. 
 
Till alla andra som på något sätt varit oss behjälpliga i arbetet med uppsatsen vill vi också 
rikta vår uppskattning, ingen nämnd ingen glömd. 
 
Arbetet har utförts under andra halvan av höstterminen 2003. 
 
Lund den 4 januari, 2004. 
 
Ann-Christine Hartzén 
Kristoffer Larsson 
Johan Laurell 
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1. INLEDNING 
 
I inledningskapitlet ges en bakgrund till varför ämnesområdena marknadsföring och 
rekrytering och kopplingen dem emellan är intressant att undersöka. Problematiseringen 
visar att dessa områden har en vital betydelse ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vidare 
redogörs för uppsatsens syfte samt under vilka avgränsningar arbetet utförts. Under punkten 
begreppsförklaringar ges läsaren en inblick i och förklaring till för uppsatsen betydande 
begrepp.  
 
 
1.1. Bakgrund 
 
Rekrytering och marknadsföring är två mycket viktiga områden för företag och 
organisationer. Dessa tjänster kan köpas in från olika marknadsförings- och reklambyråer 
samt rekryteringsföretag eller vara delar i företagens egen verksamhet.  
 
Organisationen behöver människor (deras talanger, kompetens och energi) och människorna 
behöver organisationen (för de inre och yttre belöningar den kan ge dem), men passformen 
mellan individ och organisation är inte alltid den bästa. När de inte passar ihop med varandra 
drabbas endera eller båda parterna. (Axelsson, B,.1996) 
 
Det är av vikt att attrahera rätt typ av potentiella medarbetare som kan fungera väl i 
organisationen. Håkan Eriksson på Svenskt Näringsliv menar att rekryteringen är en väldigt 
viktig del för företaget ur ekonomisk synvinkel och även för landet Sverige. Det råder en hög 
frekvens av så kallad ”missmatch” där arbetsgivare och arbetstagare inte lyckas finna 
varandra. Detta orsakar företagen stora kostnader; företagens problem att hitta rätt personal 
sker till en så pass hög kostnad som tre procent av BNP. Håkan Eriksson säger att om 
företagens rekrytering skulle lyckas fullt ut, utan ”missmatch”, vore Sverige på väg mot 
tillväxttoppen (Petersen, L., Svenska Dagbladet, 2002-11-11).  
 
Vilka kopplingar kan man tänkas finna mellan företags marknadsförings- och 
rekryteringsarbete och vilken betydelse kan integrationen av dessa två områden tänkas få för 
företagens framgång? Ett företags marknadsföring ligger i viss mån till grund för dess image 
och den externa uppfattningen om detta företag, och denna image kan i sin tur tänkas påverka 
vilka personer som söker sig till företaget. I det fall dessa antaganden stämmer överens med 
verkligheten kan det tänkas vara av vikt att företag integrerar de båda områdena 
marknadsföring och rekrytering. Studien vill beskriva och visa på ett företag där denna 
intention finns. 
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1.2. Problem 
 
Marknadsföring och rekrytering är två områden som bör ha en nära koppling av många olika 
skäl. Den allmänna uppfattningen om ett företag präglas till stor del av den bild som 
förmedlas via marknadsföringen. Personers föreställning av en viss organisation eller företag 
kan vara en faktor som spelar en avgörande roll då människor söker sig till en ny arbetsgivare. 
Det är troligt att ett företag som, via ett förmedlat budskap, upplevs positivt har lättare att 
attrahera folk.  
 
Personerna inom företaget är de största budbärarna av vad företaget står för vilket gör det 
viktigt att hitta lämpliga ”budbärare”. Det är de enskilda individerna som tillsammans utgör 
själva grunden för företaget, detta är speciellt tydligt för tjänsteföretag där individens 
handlingar är produkten. Medarbetarna har nyckelroller både i kontakten med kunden men 
även i kontakten med allmänheten där föreställningar om företaget fortplantar sig. Kan rätt 
personer rekryteras finns där en stor vinst att göra både humankapital- och 
marknadsföringsmässigt. Ett moment i att locka till sig människor med rätt kvaliteter kan vara 
att ge en tydlig bild av vad organisationen står för redan via sin marknadsföring. Kan 
företaget redan där skapa en attraktiv bild av sig själva för en tänkt målgrupp kan 
rekryteringen bli både enklare och mer framgångsrik.  
 
Både rekrytering och marknadsföring är två kostnadsintensiva områden vilket gör deras 
framgångsgrad än mer viktig. En lyckad marknadsföringskampanj är inte mycket värd om det 
senare visar sig att de som ska utföra arbetet inte klarar av det. Samma resonemang gäller då 
den mest lämpade personalen finns och de bästa tjänster kan utföras, men ingen vet om det. 
En ökad integration mellan ett företags olika delar kan även öka förståelsen för de olika 
arbetsområdena. Denna samsyn som kan infinna sig kan skapa en känsla av samhörighet och 
vi-känsla vilket kan vara positivt ur en rad aspekter. Personalen känner sig behövd och en 
ökad lojalitet mot arbetsgivaren kan infinna sig. Ett bra socialt klimat på arbetsplatsen kan 
vara en av faktorerna som bidrar till en minskad ohälsa bland medarbetarna (Halling B., 
Karlsson P., Leijding T., Siggstedt E., 2002). Kan verksamheten samordnas bör förståelsen 
och kontakten med andra öka vilket kan leda till bättre social kontakt. Enligt Carl-Gustaf 
Leinar, Vice President på Human Resources Ericsson Sweden, är det viktigt att 
personalavdelningen och avdelningen för marknadskommunikation har ett nära samarbete 
(Lobråten, P., Personal & Ledarskap, nr. 7, 2002).  
 
Då en organisation arbetar med rekrytering är det av stor vikt att man finner de personer som 
har störst möjlighet att kunna bidra på ett effektivt sätt i organisationens verksamhet. Hur 
verksamheten blir skött är en avgörande faktor för hur företaget ska utvecklas såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt. För att en individ skall kunna fungera effektivt i 
organisationen är det väsentligt att denna person också har en insikt och förståelse för de 
värderingar och visioner som är organisationens grund. Det är lättare att förmedla värderingar 
ut mot kunder om individen själv känner för och delar dessa. En enhetlig bild och verklighet 
av företaget kan förmedlas om medarbetarna har gemensamma värderingar och arbetar mot en 
gemensam vision. Då företag ska värdera sin marknadssituation är det lika viktigt att göra en 
intern analys som att analysera externa hot och möjligheter. Detta för att bland annat 
tydliggöra organisationens styrkor och svagheter, och efterhand utarbeta lämpliga strategier 
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efter rådande situation (Aaker, D., 1995). Inom organisationen är individerna och deras 
inställning en avgörande faktor som bör belysas vid en internanalys. Visionen är som en 
ledstjärna att följa, ett mål för organisationen att sträva mot. Christer Ågren, Executive vice 
president, Human Resources and Total Quality Management (TQM) på Stora Enso, anser att 
om inte HR-funktionen fungerar som den ska, går det ut över hela organisationens 
trovärdighet (Lobråten, P., Personal & Ledarskap, nr. 7, 2002). Även om det är affärsidén 
som utgör grunden för ett företags möjligheter att nå framgång har personalidén blivit allt mer 
viktig , särskilt gäller detta kunskapsföretag där nyckelpersoner inom organisationen är 
avgörande för företagets möjlighet att förverkliga affärsidén (Hansson, J., 2001). 
 
Att hitta personer som kan se och förmedla en organisations visioner blir därmed en allt 
viktigare del i företags rekryteringsarbete. Det är lättare att hitta en person till att endast utföra 
en viss uppgift, och svårare att hitta en person som förutom att utföra uppgiften kan bidra till 
företagets utveckling på fler sätt. Då företag har en kunskapsintensiv inriktning bidrar det 
humanbaserade kapitalet i en högre grad till verksamhetens lönsamhet. Personalen blir 
företagets essentiella resurs vilket gör rekryteringen extra viktig. Det är en kostsam process att 
rekrytera personer som inte bidrar med det humankapital som var menat. Eftersom 
medarbetarna är en av de viktigare resurserna är det av stor vikt att de verkligen vill arbeta på 
det berörda företaget. En lyckad marknadsföring kan göra att de ekonomiska förutsättningarna 
skapas som gör att organisationen kan behålla sin kompetenta personal. Maria Ygge, Human 
Resources på IBM Sweden, betonar vikten av att skapa och kommunicera visionen som 
attraherar och behåller attraktiva medarbetare (Lobråten, P., Personal & Ledarskap, nr. 7, 
2002).  
 
Marknadsföring utgör det huvudsakliga verktyget som organisationer använder sig av för att 
förmedla värderingar och visioner externt. Den sker delvis via riktade kampanjer men även 
personalens vardagliga kontakter är en form av marknadsföring. Just denna mer personliga 
kontakt kan vara mer trovärdig och opinionsbildande än en marknadsföringskampanj. Detta är 
speciellt markant inom tjänstemarknadsföringen där relationer och integration vuxit fram som 
nyckelbegrepp. Marknadsföringen omfattar inte bara kundens kontakt med säljaren utan alla 
kontakter mellan kund och servicesäljarens personal och utrustning. Den marknadsföring som 
äger rum under integrationen är den viktigaste, detta möte mellan kund och leverantör kallas 
populärt sanningens ögonblick (Gummesson, E., 1989). Detta gör att personalens personliga 
egenskaper blir en viktig aspekt även i ett marknadssyfte. Har företaget anställt personer med 
önskvärda kvaliteter sprids en bra bild utåt. I arbetet med att finna rätt personer, utvecklas 
olika riktlinjer vad gäller rekryteringsarbetet i syfte att förmedla ett budskap som lockar ”rätt” 
personer att söka sig till organisationen. Kvalitet internt i tjänsteföretaget är en förutsättning 
för extern kvalitet. Nöjda kunder förutsätter att tjänsteföretagets personal inte bara är kunniga 
utan även nöjda och motiverade (Arnerup-Cooper, B., Edvardsson, B., 1998).  
 
Kopplingen mellan de båda områdena är med andra ord att marknadsföringen kan bidra till att 
”rätt” personer söker sig till organisationen och rekryteringsarbetet kan bidra till att förmedla 
de värderingar organisationen står för. Personalen har stor betydelse för den kvalitet företaget 
förmedlar, kvalitet är tjänsteföretagets främsta konkurrens medel (Arnerup-Cooper, B., 
Edvardsson, B., 1998). 
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Med hänsyn till den koppling som bör finnas mellan områdena rekrytering och 
marknadsföring är det av stor vikt att dessa båda områden står i överensstämmelse med 
varandra. Vi tror att en allt för stor diskrepans dem emellan kan påverka organisationens 
trovärdighet såväl internt som externt och därmed resultera i en negativ marknadsföring. Ges 
en tvetydig bild av företaget, och i förlängningen dess varumärke, kan det vara svårt att skapa 
och bibehålla en bra image. Ett varumärkes identitet är vad företaget vill förmedla men 
imagen upplevs utifrån mottagarens perspektiv (Kapferer, J-N., 1997). Av denna anledning är 
det viktigt att organisationer arbetar medvetet med dessa båda områden och kopplingen dem 
emellan. 
 
Vi menar att det i teorin finns vissa kopplingar mellan marknadsföring och rekrytering, men 
ofta är dessa kopplingar relativt otydliga eller indirekta. En konkret modell/teori och tydlig 
genomgång av hur man bör hantera kopplingen mellan områdena saknas. Eftersom företaget 
SWECO har initierat en strategi där marknadsförings- och rekryteringsarbete kopplas närmare 
varandra anser vi att företaget är intressant att undersöka. Varför och hur görs denna 
fokusering på integrering av ämnesområdena? Vi avser därför att göra en studie över 
SWECO:s marknadsförings- och rekryteringsarbete. Vi önskar ta reda på vilka olika typer av 
kampanjer de arbetar med, vad de har för policies och hur de arbetar rent praktiskt med dessa 
två områden och kopplingen dem emellan. Vi vill även undersöka vilka beslut och 
erfarenheter som har legat bakom framtagandet av denna process och analysera hur väl den 
lyckas. Nyanställdas uppfattningar om företaget och dess olika aktiviteter kommer att 
undersökas dels med utgångspunkt från föreställningar innan anställning och dels dagens 
uppfattning. 
 
 
1.3. Syfte  
 

• Vi avser öka förståelsen kring hur företag kan integrera marknadsföring och 
rekrytering och varför. 

 
 
1.4. Avgränsningar 
 
Studien belyser endast problemställningen ur det tjänsteproducerande företagets synvinkel. 
Uppfattningar från det varuproducerande företagets perspektiv bortses helt.  Denna 
avgränsning har gjorts med hänsyn till att marknadsföringsarbetet inom dessa företag 
huvudsakligen koncentreras till att föra fram företaget och dess värderingar. Stora kampanjer 
för produkter och liknande existerar inte på samma sätt som för varuproducerande företag. 
Marknadsföringen av tjänsteföretag har därmed en intressant vinkling där värderingar och 
image är av stor betydelse. Dessa faktorer är även av intresse att framhävda i ett företags 
rekryteringsarbete och därmed blir de tjänsteföretagen extra intressanta i denna studie. Vidare 
innebär kopplingen mellan marknadsföring och rekrytering att de nyanställda inom företaget 
kan tänkas ha intressanta synpunkter, då dessa nyligen varit externa intressenter men numer 
har ett internt perspektiv och dessutom nyligen haft inblick i företagets rekryteringsarbete. 
Därför är det primärt företagets och de nyanställdas synpunkter som tas upp. Övriga 
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intressenter som kunder, potentiella medarbetare, allmänhet och andra lämnas utanför denna 
studie. Deras uppfattningar tas ej upp i större omfattning än vad företaget redan vet.  
 
 
1.5. Begreppsförklaringar 
 
Med begreppen kunskapsintensiva företag och kunskapsföretag menar vi företag där 
verksamheten huvudsakligen utgörs av användandet av kunskap som kräver högre utbildning 
på högskola eller universitet. Majoriteten av de anställda på dessa företag innehar således en 
akademisk utbildning och denna definition har även tidigare använts i forskning (Alvesson, 
M., 2002). 
 
Koncernen SWECO benämns omväxlande med sitt namn, som koncernen, företaget eller 
organisationen. Vi har med detta inte någon avsikt att göra skillnad på innebörden utan 
oavsett benämning är det SWECO vi syftar till. I det fall vi har synpunkter eller för 
resonemang rörande de olika dotterbolagen i SWECO kommer detta att tydliggöras genom att 
vi använder benämningen dotterbolag eller bolag. 
 
Vad gäller de fall där vi använder begreppet avdelning menar vi en mindre del av ett 
dotterbolag. Här kan det således handla om en enhet eller en grupp på ett kontor tillhörande 
något utav dotterbolagen och inte dotterbolaget i sin helhet. Även i mer generell betydelse då 
vi talar om variationer mellan olika avdelningar har begreppet denna betydelse. 
 
Begreppet rekrytering har i olika sammanhang fått varierande innebörd och dess tolkningar 
varierar från väldigt snävt till väldigt brett. Prien (1992) definierar rekrytering som de 
åtgärder som genomförs fram tills att en grupp intresserande sökanden har kunnat 
identifierats. Vad som sker härefter anser Prien utgör en del av ett mer eller mindre 
systematiserat urvalsarbete. Det finns dock andra och betydligt bredare definitioner av 
rekrytering där begreppet innefattar en längre process som börjar då ett anställningsbehov 
uppstår och slutar då det slutgiltiga valet av ny medarbetare sker (Stafsudd, A., 2003). I denna 
studie innebär begreppet rekrytering den vidare definitionen. 
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2. METOD 
 
I metodkapitlet beskrivs de utgångspunkter och arbetssätt vi använt oss av för arbetets 
genomförande. Studien bygger i huvudsak på ett induktivt synsätt där vi utgår från det 
empiriska materialet för att dra slutsatser rörande teorier angående marknadsföring och 
rekrytering. Vidare beskrivs den empiriska undersökningens upplägg och genomförande. Till 
sist ges en metodkritik där exempelvis uppsatsens eventuella påverkan av uppsatsgruppens 
föreställningar tas upp.  
 
 
2.1. Metodologiska utgångspunkter 
 

2.1.1. Hermeneutik 

 
Vetenskapsteorin har sin upprinnelse i olika sätt att se verkligheten. Ett synsätt är 
hermeneutiken, vilket härrör från ett humanistiskt tankesätt. Undersökningen av hur företag 
kan integrera sitt marknadsförings- och rekryteringsarbete kännetecknas starkt av detta synsätt 
då studien strävar efter att iaktta, tolka, beskriva och förstå. Syftet är ej att finna en enda 
sanning utan att ge möjlighet för förståelse utifrån de olika faktorer som kan tänkas påverka 
undersökningen och tolkningen av dess resultat. Att vi som forskare är subjektiva är således 
inget negativt utan istället helt i enlighet med den hermeneutiska forskningen där 
subjektiviteten utgör en grundsten. Genom vår förförståelse av såväl teori som empiri har vi 
bildat oss en viss uppfattning om området. Den så kallade hermeneutiska spiralen 
(Anderssson, I., 1998) beskriver tolkningsprocessen och leder oss i en dialog där vi och den 
utforskade befinner sig på samma nivå. Under dialogens gång korrigeras förstålelserna för 
varandra och eventuella fördomar kan elimineras. I vår arbetsprocess har vi därför utvecklat 
problemställning och syfte allt eftersom vår insikt i området har blivit större och en del 
ursprungliga antaganden visat sig ohållbara. 
 
 

2.1.2. Induktion och deduktion  

 
Det finns olika utgångspunkter för hur forskaren kommer fram till sina slutsatser i en 
undersökning. De vanligaste metoderna är induktion och deduktion (Holme I. M., Krohn 
Solvang, B., 1997). Den första, induktion, innebär att forskaren med utgångspunkt i empirin 
skaffar sig en generell kunskap om teorin där forskaren kan styrka, förkasta eller utveckla en 
teori utifrån de resultat empirin bidrar med. Den andra, deduktion, innebär det motsatta. Med 
utgångspunkt i teorin dras slutsatser angående empirin. Även om det principiellt går att se 
dessa båda synsätt som motsatser är det ofta svårt att helt utesluta ett av dem då forskaren ofta 
har en förförståelse för det område som undersöks, men inte helt kan vet vilka resultat empirin 
kommer att ge. Studien har drag av båda dessa synsätt med en något starkare influens från det 
induktiva synsättet då vi visserligen använder oss av teorier i syfte att tolka undersökningens 
empiri, men huvudsakligen utgår från empirin för att dra slutsatser rörande teorier om 
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marknadsföring och rekrytering. Genom att göra en empirisk undersökning avser vi öka 
förståelsen för integration av marknadsföring och rekrytering samt utveckla den teori som 
finns. 
 
 

2.1.3.  Företagsstudie som fallstudie 

 
Då vi avser att studera hur SWECO arbetar med att integrera marknadsföring och rekrytering 
kommer vi att genomföra en företagsstudie där en företeelse inom företaget är central. Med 
anledning av detta anser vi att vår studie har starka drag av en fallstudie och därmed är denna 
forskningsmetod lämplig att beskriva. Vår studie inriktas på att ge en beskrivning av 
SWECOs arbetssätt och vilka värderingar företaget önskar förmedla samt hur de nyanställda 
inom företaget uppfattar såväl arbetssätt som värderingar. Det empiriska materialet i studien 
presenteras deskriptivt för att sedan analyseras utifrån en teoretisk referensram med avsikten 
att belysa och utveckla teorin (Merriam, S. B., 1994). I likhet med vad som karaktäriserar 
fallstudier har vi inte sett vårt tillvägagångssätt som det väsentliga i vår undersökning, utan vi 
har inriktat oss på att formulera givande frågor i såväl intervjuer som enkäter. I 
sammanställningen av det empiriska materialet samt i den empiriska analysen tar vi även upp 
de eventuella problem eller vinklingar av svaren som våra frågor kan ha givit upphov till. 
(Ibid.). 
 
Fördelarna med tillämpningen av en fallstudie i detta fall är att situationer och miljöer är 
avgörande för problemställningen och det dessutom krävs en förståelse för människor, deras 
handlingar och samspelet dem emellan. Denna undersökning kan därför i form av fallstudie 
ge en grundlig beskrivning av undersökningsämnet med utgångspunkt i empirin och dessutom 
förenkla för läsaren genom att den ger en helhetssyn och har stark verklighetsanknytning 
(Ibid.). Nackdelen med fallstudier är att de medför begränsningar för forskaren. En detaljerad 
och väl utvecklad beskrivning är kostsam och tidsödande att producera såväl som att läsa. 
Dessutom påverkar varje forskares enskilda och subjektiva uppfattning betydelsen av 
beskrivning och analys i en fallstudie, vilket kan leda till att läsaren drar felaktiga slutsatser 
(Ibid.). Dessa nackdelar har vi försökt angripa genom att avgränsa studien såväl teoretiskt 
som empiriskt samt att redogöra för vår förståelse och våra utgångspunkter i arbetet med 
undersökningen. 
 
 
2.2. Datainsamlingsmetoder 
 

2.2.1. Intervjuer och enkäter 

 
En stor del av det empiriska materialet i studien har samlats in genom intervjuer och enkäter 
och därmed finns det olika faktorer som vi på olika sätt har försökt ta hänsyn till i 
bearbetningen av detta material. Vad gäller de genomförda intervjuerna med representanter 
för företagsledningen har vi försökt att komplettera informationen med fakta från SWECOs 
hemsida, årsredovisning och annat informationsmaterial. Kompletteringen av data har vi gjort 
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i syfte att undvika feltolkningar som kan tänkas uppstå vid intervjutillfället då vi ej hade 
möjlighet att spela in intervjun. Vidare har vi även över telefon diskuterat frågor kring detta 
material med de intervjuade personerna i syfte att säkerställa korrektheten i den fakta som 
presenteras i studien. Den intervju som genomfördes i syfte att få ledningens syn på SWECOs 
marknadsförings- och rekryteringsarbete skedde på dessa personers arbetsplats och på sådant 
sätt att de i mycket stor utsträckning själva hade möjlighet att påverka intervjuns utformning. 
Vi tror att detta tillvägagångssätt har minimerat risken för att intervjuaren påverkade de svar 
som gavs (Andersson, B-E., 1985). 
 
Den enkät vi skickat ut i syfte att få synpunkter från nyanställda på SWECO kan i det 
närmaste jämställas med en postenkät, även om enkäten i denna studie skickades ut via e-post. 
I syfte att minska det stora bortfall som ofta förekommer vid användandet av postenkäter fick 
vi hjälp av representanter på företagets informations- och personalavdelningar att innan 
enkätutskicket gå ut med information om enkäten och dess syfte. Informationen skickades till 
de nyanställda som valts ut för att delta i undersökningen. Vidare har vi varit tydliga med 
information om deltagarnas anonymitet. (Ibid.).  
 
 

2.2.2. Dokumentstudier 

 
För att komplettera den information vi fått in genom intervjuer och enkäter har vi även använt 
oss av olika typer av dokument i meningen skriftliga källor som inte är producerade i 
forskningssyfte (Merriam, S. B., 1994). Generellt kan dokumentstudier användas för 
datainsamling på ungefär samma sätt som intervjuer. Utgångspunkten för en dokumentstudie 
ligger i de idéer eller förväntningar som ligger till grund för undersökningen. Denna form av 
datainsamling är beroende av forskarens öppenhet för information samt förmåga att finna och 
tolka informationen. Dokumentstudier är relevanta då de kan ge en bättre förståelse, möjlighet 
att upptäcka innebörder och förmedla insikter för undersökningsämnet (Ibid.). 
 
I arbetet med att hitta material av relevans för undersökningen har vi utgått från 
undersökningens frågeställning och problemformulering och huvudsakligen valt ut olika typer 
av informationsmaterial med koppling till SWECOs marknadsföring och rekrytering. Utöver 
detta har vi även använt oss av årsredovisning, artiklar i facklitteratur samt material från 
internet i syfta att få ett bredare perspektiv på SWECO som företag (Ibid.). 
 
 
2.3. Metodologiskt tillvägagångssätt 
 

2.3.1. Inledning 

 
Utgångspunkten för vår uppsats är att vi vill veta mer om hur företag kan arbeta med att 
integrera marknadsföring och rekrytering. Vår empiriska undersökning genomförs i form av 
en fallstudie av företaget SWECO och deras marknadsförings- och rekryteringsarbete. 
SWECO är ett konsultföretag som är verksamt inom områdena miljö, teknik och arkitektur. 
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De arbetar med stora projekt såsom t.ex. Öresundsbron och Citytunneln där de inriktar sig på 
konstruktion, utformning och miljöanpassning. Verksamheten spänner brett över områden 
som trafikteknik, stadsplanering, miljösanering och andra typer av miljörelaterade frågor. 
SWECO är en typ av tjänsteföretag, utmärkande drag för dessa, är bland annat att tjänsterna är 
abstrakta och att kunden ofta är delaktig i produktionsprocessen som medproducent (Arnerup-
Cooper, B., Edvardsson, B., 1998). Rekrytering i konsultföretag är speciellt viktig då det finns 
vissa egenskaper som är väsentliga för att en person skall kunna arbeta framgångsrikt som 
konsult (Lindberg, B., 1982). Marknadsföring i tjänsteföretag bör organiseras på andra sätt 
jämfört med vad som är brukligt i tillverkande företag. Marknadsföringen ska utgå från 
tjänstens och tjänsteproduktionens karakteristiska drag och relationen till kunden (Arnerup-
Cooper, B., Edvardsson, B., 1998). 
 
 

2.3.2. Val av företag 

 
Företaget vi har valt att studera är koncernen SWECO och valet har vi baserat på ett antal 
olika faktorer rörande företaget och deras arbete med att integrera områdena marknadsföring 
och rekrytering. SWECO är ett kunskapsintensivt tjänsteföretag med konsultbaserad 
verksamhet, vilket innebär att deras marknadsföring huvudsakligen rör sig om 
marknadsföring av företaget som sådant och inte specifika produkter. Vidare påverkar detta 
även företagets rekryteringsprocess då verksamhetens art medför att medarbetarna till stor del 
har kontakt med kunderna. Därmed utgör personalen en del av företagets marknadsföring och 
vikten av att finna medarbetare som kan förmedla SWECOs värderingar till kunden blir 
betydligt större. 
 
Utöver de karakteristika som diskuterats ovan ansåg vi även att SWECO var ett intressant val 
utifrån vår uppfattning om att företaget aktivt arbetar med att integrera de två områdena 
marknadsföring och rekrytering. Denna uppfattning har vi fått då SWECO i sin senaste 
reklamkampanj har lyckats koppla de båda områdena marknadsföring och rekrytering väl. 
Reklamfilmerna visar en person som hamnar i olika typer av underliga situationer på grund av 
sin nyfikenhet och filmerna avslutas med kommentaren ”utveckla din nyfikenhet hos oss 
istället” och SWECOs logotyp. I denna reklamfilm uppmanar företaget således människor att 
söka arbete hos SWECO samtidigt som bilden av att vara ett nyskapande och innovativt 
företag förmedlas. För oss i gruppen är denna typ av tv-reklam där rekrytering och 
marknadsföring direkt sammankopplas något förhållandevis nytt. Är detta en medveten 
strategi och i så fall varför iscensatte man denna något annorlunda rekryterings- och / eller 
marknadsföringsprocess? Avsikten har dessutom varit att kommunicera och göra varumärket 
SWECO känt för en bredare publik, vilket kan tänkas vara extra viktigt för ett konsultföretag. 
En del hävdar att ett varumärkes uppfattning har mer med relationen än själva produkten att 
göra (Gad, T., 2000). 
 
Eftersom SWECO använder en strategi där marknadsförings- och rekryteringsarbete kopplas 
tätt till varandra anser vi att företaget är intressant att undersöka. Vi avser därför att göra en 
studie över SWECOs marknadsförings- och rekryteringsarbete. Vi önskar ta reda på vilka 
olika typer av kampanjer de arbetar med, vad de har för policys och hur de arbetar rent 
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praktiskt med dessa två områden och kopplingen dem emellan. Vi vill även undersöka vilka 
beslut och erfarenheter som har legat bakom framtagandet av denna process och analysera hur 
väl den lyckas. 
 
 

2.3.3. Kvalitativ fallstudie 

 
I vår empiri beskriver vi SWECO med fokus på de strategier och tillvägagångssätt SWECO 
använder sig av i sitt marknadsförings- och rekryteringsarbete samt de olika kampanjer 
koncernen genomfört. Fallstudien vi genomför kommer att vara av tolkande karaktär då vi 
kommer att använda det empiriska materialet för att beskriva ämnesområdet. Vi kommer även 
att analysera detta material i syfte att belysa, stödja eller ifrågasätta de befintliga teorierna. 
 
Anledningen att vi väljer att genomföra en kvalitativ studie och inte en kvantitativ sådan är att 
vi anser att en kvalitativ studie ger de bästa möjligheterna att få svar på de frågeställningar vi 
avser undersöka. Detta eftersom vi avser undersöka olika faktorer och deras påverkan på 
undersökningsområdet och inte enbart vilka faktorer som kan tänkas vara väsentliga inom 
området. 
 
Insamlingen av information till fallstudien har vi valt att genomföra i form av intervjuer av 
nyckelpersoner inom SWECO, enkäter med öppna frågor till nyanställda och 
dokumentstudier. Anledningen att vi har valt dessa metoder för datainsamling är att vi avsett 
få fram uppfattningar och synpunkter rörande SWECOs marknadsförings- och 
rekryteringsarbete. Vår bedömning har varit att denna information bäst kommer fram genom 
intervjuer av nyckelpersoner då t.ex. observationer ej skulle ha gett oss insikt om vilka beslut 
som ligger till grund för arbetssättet. Vidare valde vi att genomföra en enkätundersökning då 
vi bedömde det som väsentligt för studien att få en bredare inblick i de nyanställdas syn och 
att ett fåtal intervjuer ej skulle ge oss denna bredd även om intervjuer av nyanställda skulle ha 
gett oss möjligheten att få en djupare förståelse. Vi valde av denna anledning att enbart ställa 
öppna frågor i enkäten då det skulle ge oss en djupare insikt i de uppfattningar som finns 
bland nyanställda samtidigt som vi fick en bredare undersökningsgrupp. De öppna 
frågeställningarna tror vi har gett respondenterna större möjlighet till formulering av 
personliga svar. Vi tror att en enkät med givna svarsalternativ skulle varit mindre informativ 
då respondenterna i så fall hade varit tvungna att välja utefter en förutbestämd mall. I en sådan 
enkät skulle vi således ha gått miste om individuella synpunkter som vi nu har kunnat få i 
varje svar. 
 
Vi gjorde valet att söka information dels om ledningens syn på SWECOs arbete med att 
integrera marknadsföring och rekrytering och dels om de nyanställdas uppfattningar om hur 
detta sker och fungerar. Anledningen till detta val var att vi ansåg att dessa två perspektiv 
skulle kunna ge oss bättre möjlighet till en intressant analys. Att enbart välja en av dessa 
synvinklar hade förmodligen gett en ensidig bild av hur integrationen av de två områdena 
fungerar. Att ta med ledningens uppfattning torde rimligen falla sig naturligt då ledningen 
ansvarar för hur företagets strategier och arbetssätt utformas. Därmed har representanterna för 
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ledningen en god inblick i och förståelse för de beslut och tankar som ligger bakom 
arbetssättet inom företaget.  
 
Det faktum att vi har valt nyanställda som det andra perspektivet kan möjligen diskuteras i 
större utsträckning då det finns fler grupper av intressenter som kan tänkas vara av relevans 
för studien. Dock har vi ansett att de nyanställdas uppfattningar är av intresse med hänsyn till 
att de nyligen har haft en extern syn på företaget, men numer har bildat sig en uppfattning 
utifrån ett internt perspektiv. Dessutom kan kopplingen mellan marknadsföring och 
rekrytering tänkas bli tydligare utifrån nyanställdas synpunkter och uppfattningar än utifrån 
anställda som arbetat inom SWECO under många år. Detta eftersom de nyanställda troligen 
har klarar minne av varför de sökte sig till SWECO och vad de hade för uppfattning om 
företaget innan de började arbeta där. Vad gäller möjligheten att undersöka uppfattningar från 
andra intressenter som t.ex. kunder bedömde vi att detta var mindre intressant för studien då 
sådan data troligen endast skulle kunna bidra med uppfattningar om SWECOs externa 
marknadsföringsarbete men ej ge oss möjlighet till inblick i uppfattningar rörande SWECOs 
rekrytering och interna marknadsföring. 
 
 

2.3.4. Insamling av empirisk data 

 
För insamling av information till vår företagsstudie har vi valt att använda oss av intervjuer, 
enkäter och dokumentstudier. Intervjuerna har huvudsakligen genomförts med nyckelpersoner 
från SWECOs personal- och informationsavdelningar i syfte att få fram information om vilka 
strategier och faktorer som ligger till grund för koncernens arbetssätt samt ge oss en bild av 
hur SWECO går tillväga i arbetet med att integrera marknadsföring och rekrytering. 
 
De personer från SWECOs personal- och informationsavdelningar som vi har varit i kontakt 
med är Anders Lénberg (personalchef), Jessica Petrini (koncernstab personal), Lotta Nordh 
Rubulis (informationsavdelningen) och Elin Torpvret (koncernstab personal). Vid en 
inledande telefonkontakt med Anders Lénberg i syfte att undersöka huruvida SWECO kunde 
tänka sig ett samarbete med oss blev vi rekommenderad att kontakta Jessica Petrini för att gå 
vidare med arbetet och boka in möte för en intervju. Anders Lénberg rekommenderade oss att 
kontakta Jessica med hänsyn till dels hennes kunskaper om företaget och dess 
rekryteringsarbete och dels till att hon är väl insatt i hur ett uppsatsarbete kan tänkas fungera 
och därmed skulle kunna vara till hjälp för oss i det fortsatta arbetet. Vi kontaktade därför 
Jessica Petrini via telefon och presenterade vår idé, vilken fick positiv respons och ett möte 
bokades in för en intervju. Inför intervjun skickade vi över ett dokument innehållande en 
projektskiss och ett antal frågor som vi önskade få svar på under intervjun (se bilaga 1). 
Under detta telefonsamtal meddelade Jessica även att hon skulle försöka få med någon från 
SWECOs informationsavdelning till intervjun i syfte att ge oss en bättre bild av hur arbetet 
med integration av marknadsföring och rekrytering fungerar inom SWECO då personal- och 
informationsavdelningarna arbetar en hel del gemensamt med dessa frågor. 
 
Intervjun genomfördes på SWECOs huvudkontor, Görwellsgatan 22 i Stockholm, den 12 
oktober, 2003 och pågick i drygt en och en halv timme. Endast en utav gruppmedlemmarna 
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kunde närvara och därför var de frågor vi redan tidigare skickat till Jessica till stor hjälp. Vid 
intervjun var även Lotta Nordh Rubulis från informationsavdelningen närvarande då Jessica 
hade tillfrågat henne om hjälp och de båda ansåg att Lotta skulle kunna bidra med de 
kunskaper om SWECOs marknadsföringsarbete som Jessica ansåg behövdes. Intervjun som 
sådan genomfördes på ett ostrukturerat sätt där de frågeställningar som alla parter hade 
tillgång till togs upp och diskuterades. Då vi ej hade möjlighet att spela in intervjun fick 
representanten från uppsatsgruppen koncentrera sig på att anteckna medan Jessica och Lotta 
fick diskutera kring frågorna. I vissa fall gjordes en del förtydliganden av frågeställningarna 
och följdfrågor ställdes där uppsatsgruppens representant ansåg att det var lämpligt eller 
intressant. 
 
Denna intervju har sedan följts upp på så sätt att vissa följdfrågor har ställts dels via telefon 
och dels via mail. En längre telefonintervju genomfördes med Lotta Nordh Rubulis den 4:e 
december 2004 i syfte att säkerställa att den sammanställning gruppen gjort av materialet från 
intervjutillfället ej innehöll faktafel rörande SWECO. Denna intervju tog en dryg timme och 
klargjorde en del rörande fakta samtidigt som en del ytterligare information kom fram. Det 
faktum att vi vid besöksintervjun ej hade någon inspelningsmöjlighet gjorde att en hel del 
information förlorades och missuppfattades, men dessa konsekvenser lyckades vi avhjälpa 
genom den uppföljning via mail och telefon som skedde i efterhand. Vi tror att de totala 
konsekvenserna av att ej spela in intervjun har blivit betydligt mer positiva då respondenterna 
inte har haft själva inspelningsmomentet som en störande eller oroande faktor och därmed 
pratat mer fritt. 
 
Utöver intervjuer med nyckelpersoner har vi dessutom genomfört en enkätundersökning med 
öppna frågor bland koncernens nyanställda personal. Enkätundersökningen har vi valt att göra 
i syfte att få fram synpunkter från personer som nyligen haft en extern syn på SWECO, men 
numer har en intern syn. Skillnaden i dessa personers externa och interna syn är av vikt i vår 
analys av SWECOs marknadsförings- och rekryteringsarbete. Enkäten har vi utformat utefter 
den information vi behövde för att genomföra vår analys.  
 
Vi började med att formulera frågor som vi bedömde som väsentliga och därefter genomförde 
vi intervjuer med två nyanställda på SWECOs kontor i Malmö i syfte att upptäcka eventuella 
problem med våra frågeformuleringar. Efter dessa två intervjuer bearbetade vi våra frågor 
utifrån de synpunkter som kom fram under intervjuerna och därefter skickade vi enkäten till 
Elin Torpvret (då Jessica Petrini kände att hon ej hade tidsmässig möjlighet att hjälpa oss fullt 
ut bad hon oss kontakta Elin som Jessica bedömde hade likvärdiga kunskaper) och Lotta 
Nordh Rubulis från vilka vi fick ytterligare synpunkter. Då enkäten skulle gå ut till anställda 
på SWECO ansåg de att det var viktigt att de fick en möjlighet att uttala sig om de frågor vi 
avsåg ställa. Från Elin och Lotta fick vi vissa synpunkter rörande formuleringar av frågor 
samt möjligheten att motivera för dem varför vi valt att ställa vissa frågor. Frågor som de i 
viss mån ställde sig skeptiska till förklarade vi bakgrunden till och då vi motiverat de frågor vi 
avsåg ställa utifrån vilken typ av information vi hoppades få fram fick vi positiv respons. 
Efter att ha tänkt över Lottas och Elins synpunkter gjorde vi ett par justeringar till i enkäten 
för att ytterligare minimera risken för att de frågor vi ställde skulle missuppfattas. Vi hade nu 
en slutgiltig utformning av den enkät vi önskade skicka ut till nyanställda inom SWECO (se 
bilaga 2). 
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Härefter hjälpte Elin oss att få fram en lista på personer inom SWECO som varit anställda 
mellan ett halvt och ett års tid. Totalt sett rörde sig detta om 82 nyanställda på SWECO-
kontor runt om i Sverige. Innan vi skickade ut enkäten till dessa personer gick Lotta och Elin 
ut med ett informationsmail där de kort presenterade oss, vår uppsats och förklarade att vi 
inom kort skulle skicka ut en enkät för dessa personer att fylla i. Dagen efter, d.v.s. den 10:e 
december, 2003, att detta mail skickats ut av Lotta och Elin skickade vi ut vår enkät med 
information om vart svaret skulle skickas samt att sista svarsdag var 17 december, 2003. Vid 
svarstidens utgång hade vi fått in 47 svar på enkätundersökningen och efter att ha gjort 
bedömningen att detta skulle ge oss tillräckligt underlag har vi sammanställt och analyserat 
informationen från dessa enkätsvar.  
 
Utöver dessa olika metoder för datainsamling har vi dessutom studerat olika typer av 
dokument såsom SWECOs årsredovisning, kampanjmaterial och företagets hemsida i syfte att 
ytterligare analysera och undersöka det arbetssätt SWECO använder sig av. 
 
 
2.4. Metodkritik 
 
De olika kritiska faktorer som kan påverka vår studie är våra egna utgångspunkter för val av 
data och tolkningen av dessa, samt det faktum att de data vi bygger vår undersökning på 
huvudsakligen härrör sig från personer inom SWECO och därmed har en tydlig intern 
vinkling. Vad gäller våra egna utgångspunkter är det av vikt att läsaren är medveten om att vi 
redan från början i vårt arbete med studien har förutsatt att SWECO integrerar de båda 
områdena marknadsföring och rekrytering. Vidare är det även av vikt att en av medlemmarna 
i vår grupp själv har intern erfarenhet av koncernen då denna person dels under två somrar har 
praktiserat inom miljö- och vattenreningsområdet och dels har arbetat som inhyrd 
kontorsassistent under en sommar på ett av SWECOs kontor i Malmö. Dessa faktorer kan 
tänkas påverka vår analys på så sätt att vår förutfattade mening vinklar det sätt vi tolkar 
informationen. För att kringgå detta problem kommer vi genomgående att försöka reflektera 
och medvetet använda dessa utgångspunkter i syfte att tolka och analysera vår empiri utifrån 
olika perspektiv.  
 
Dock anser vi att vår interna erfarenhet från SWECO har bidragit positivt till studien på så 
sätt att vi har bemötts med ett större förtroende och därmed fått tillgång till mer information. 
Intervjuer med nyckelpersoner inom företaget har utan problem genomförts och genomgående 
har vi fått ett positivt och engagerat bemötande. Representanter från företaget har utan att 
tveka ställt upp och hjälpt oss med frågor och olika typer av problem. Dessutom har vi haft en 
bakgrundsförståelse som har varit av vikt på så sätt att vi har haft bättre förutsättningar för att 
tolka information med intern jargong etc. Vi kommer således att försöka vända dessa faktorer 
till något positivt genom att förhålla oss kritiskt reflekterande i vår analys där vi använder den 
interna förståelse vi besitter för att bidra med en tolkning, men inte utesluter andra tolkningar.  
 
Detta kritiska förhållningssätt hoppas vi kommer att ge läsaren en bredare och mer 
mångfacetterad bild av SWECOs arbetssätt. I syfte att visa på att olika informationskällor ger 
olika vinklingar kommer vi att redogöra för den information vi fått från personal- och 
informationsavdelningarna separat från den information vi fått från nyanställda inom 
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företaget. Denna uppdelning kommer vi sedan att använda oss av i vår analys där vi kommer 
att relatera de olika synsätten till varandra för att ytterligare ge läsaren en bredare bild av 
företaget och dess arbetssätt.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I teoriavsnittet redogörs för de relevanta delarna av det teorimaterial som författarna tagit 
del av. Bland annat ges en genomgång om vikten av marknadsföring och hur den kan vara 
utformad för att passa tjänsteföretagets behov. Förankring av företags varumärke och 
identitet, exempelvis genom intern kommunikation, belyses. Olika perspektiv för rekrytering 
och betydelsen av att rekrytera rätt personal inom tjänste- och kunskapsföretag tas upp som 
avslutande delar i kapitlet. 
 
 
3.1. Marknadsföring 
 
Som förklaring till ordet marknad nämns: abstrakt relation där vara eller tjänst prissätts på 
grundval av utbud och efterfrågan (Prismas Uppslagsbok, 1999). Marknadsföring kan då 
sägas vara de handlingar man utför för att framhäva en viss vara eller tjänst på denna 
marknad. Marknadsföring har blivit en allt större del av företagens verksamhet och många 
större företag har separata marknadsavdelningar. Kotler och Armstrong (1999) beskriver 
begreppet marketing enligt följande:  
 
”a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need 
(behov) and want (önskemål) through creating and exchanging products (utbyte) and value 
with others”.  

(Kotler, P., et al., sid.124, 1999) 
 
 

3.1.1. Tjänstemarknadsföring 

 
Produktion av tjänster har blivit en faktor av större betydelse för olika företag. Tjänster 
produceras inte enbart inom offentlig sektor och i privata tjänsteföretag. Inom många 
verkstadsföretag och andra traditionella industriföretag spelar tjänster en avgörande roll och 
fungerar som ett konkurrensmedel i olika kunderbjudanden. Gränsen mellan varu- och 
tjänsteföretag försvinner mer och mer. Utvecklingen de senaste årtiondena har varit att 
tjänste- och servicenäringarna ökat i betydelse och den varuproducerande sektorns betydelse 
har minskat. Trenden för antalet sysselsatta inom tjänstesektorn i Sverige har under hela 
1900-talet varit stigande (Arnerup-Cooper B., Edvardsson B., 1998). 
 
Det finns olika sätt att marknadsföra sig, Gummesson talar om skillnaden på interaktiv, 
traditionell- och massmarknadsföring. Integrationen går ut på att skapa nära kundkontakter i 
samspel, ansikte mot ansikte, med kunden. Dessa relationer som byggs upp och måste vårdas 
av alla parter som kommer i kontakt med kunden, inte bara säljorganisationen. Den personliga 
kontakten utgör den viktigaste aspekten i kontakten med kunden. Vid sidan om personlig 
marknadsföring används massmarknadsföring ofta i form av olika reklambudskap i medier. 
Denna kontakt via massmedier kännetecknas av att den är indirekt, opersonlig och 
enkelriktad. Det är mer en form av information än kommunikation (Gummesson, E., 1989). 
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Det forum där marknadsföringen äger rum har betydelse för hur den blir upplevd. Under 
senare år har olika verktyg och koncept som produktplacering, varumärkeskapital, 
kundlojalitet och kundbehov fått ökad uppmärksamhet vilket får konsekvenser i de strategiska 
beslut företag har att fatta (Aaker, D., 1995). 
 
Vad gäller marknadsföring av tjänster skapas marknadsföringens budskap till stor del genom 
de upplevelser kunder får i samband med produktion, leverans och konsumtion. Det finns i 
regel inga mellanhänder eller distributörer, utan tjänsten uppstår ofta i ett personligt möte där 
tjänstesäljaren är fysiskt närvarande (Arnerup-Cooper B., Edvardsson B., 1998). 
Medarbetarna är således en extremt viktig faktor för företagens framgång, vilket forskarna 
Kreitner och Kinicki från Arizona State University håller med om. 
 
”No matter how sophisticated an organization’s strategy and technology, the human factor 
inevitably is the key to success”.                                
   (Kreitner R., Kinicki A., sid. vii, 1995.) 
 
För att kvalitet ska uppnås är det en förutsättning att en överensstämmelse mellan kundbehov 
och tjänsteerbjudande kan finnas. Även paketering av tjänster till tydliga tjänsteerbjudanden 
är en viktig uppgift i samband med tjänstemarknadsföring. Erbjudandena ska svara mot 
kunders eller kundgruppers önskemål och förväntningar (Arnerup-Cooper B., Edvardsson B., 
1998). När det gäller marknadsföring av konsulttjänster som erbjuds av kunskapsföretag bör 
vissa parametrar beaktas. Konsulter är producenter av kvalificerade tjänster och vill ofta ägna 
minimal tid åt förhandlingar. Marknadsföringen ses som en störning i det löpande arbetet. I 
mindre konsultföretag blir delägarna och en del ledande konsulter de som har hand om 
marknadsföringen (Gummesson, E., 1989).  
 
I stora konsultföretag finns ofta någon form av marknadsavdelning som skall sälja uppdrag 
och arbeta med imagehöjande aktiviteter. Information om kunder och konkurrenter hämtas 
från konsulterna som befinner sig ute på fältet. De får lita på att konsulterna etablerar 
långvariga kundkontakter. Marknadsavdelningen består av marknadsförare på heltid och 
övriga interna intressenter som kan sägas vara marknadsförare på deltid. Till detta kommer 
externa intressenter som kan utgöras av reklambyråer, kunder, media och investerare (Ibid.). 
 
Ytterligare en viktig grupp av externa intressenter är de före detta anställda. Konsulter får ofta 
erbjudande om anställning hos någon uppdragsgivare och kan då i sitt nya arbete mycket väl 
vara den som kommer att upphandla konsulttjänster. Personens inställning till tidigare 
arbetsgivare kan alltså vara av betydelse. Trots detta är det vanligt att konsultföretag försöker 
göra det svårt för anställda som slutar att ta anställning hos kunder eller att starta eget. Men 
det finns konsultföretag som gjort avgångar till en del i sin marknadsföring. Ett exempel på 
detta är McKinsey som redan i sin rekryteringsbroschyr presenterar möjligheterna att fortsätta 
karriären utanför företaget. Slutar en konsult blir den medlem i en kamratförening, får 
inbjudningar till olika arrangemang och får nyhetsbrev från sin gamla arbetsgivare. Det ligger 
i företagets medvetna filosofi att fortsätta ha starka band till tidigare anställda. Det finns 
konsultföretag som får mer än hälften av sina uppdrag av personer som de tidigare haft 
anställda. Dessa personer utgör bra reklam för företaget. Marknadsföring är inte enbart en 
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fråga för marknadsavdelningen utan den rör alla som kommer i kontakt med företaget 
(Gummesson, E., 1989).  
 
Att kunden alltid har rätt är dock ingen sanning att ta allt för stor fasta vid inom 
tjänstemarknadsföring. Att kunden kan avgöra vad som är bra och mindre bra kvalitet innebär 
inte automatiskt att kunden vet vad som är rätt och fel. Tjänsteleverantören ska inte alltid rätta 
sig efter kundens önskemål, det är däremot viktigt att lyssna och hjälpa kunden formulera sina 
krav. Att bara göra som kunden säger är att nedvärdera sin egen kompetens. En kund till ett 
tjänsteföretag som exempelvis sysslar med snabbmat, hotell, resor och dylikt, kan naturligtvis 
definiera sina egna behov. Saken blir lite annorlunda då en kund vänder sig till ett 
”kunskapsföretag”. Den som utför uppgiften är ofta konsult och expert inom sitt område; ett 
samspel med kunden krävs för att komma fram till bästa möjliga resultat (Arnerup-Cooper B., 
Edvardsson B., 1998). 
 
För kunskapsföretaget är det bättre att inta en pedagogisk och lärande attityd och agera 
kunskapsspridare än säljare. Genom kunskapsspridning kan en image som expert inom ett 
visst område spridas. Kunderna till denna typ av företag är ofta välutbildade, 
informationsmedvetna personer som är systematiska i sitt val av leverantör (Ibid.). 
 
 

3.1.2. Marknadsföringsstrategier för tjänsteföretag  

 
Tjänsteföretag har nyligen börjat använda sig av marknadsföring. Ett framgångsrikt 
tjänsteföretag riktar blickarna både på de anställda och sina kunder. De förstår att det är 
endast genom bra service som man kan få tillfredställa kunder och genom detta också ett bra 
resultat. Detta innebär att det krävs mer än extern marknadsföring. Man använder sig då även 
av intern och interaktiv marknadsföring (Kotler, P. et al. 1999). 
 
Intern marknadsföring är ett samspel inom företaget. Det innebär att man tränar och motiverar 
de anställda och får dem att arbeta som ett lag som erbjuder kundtillfredsställelse. Det är 
viktigt att få alla kundorienterade, inte bara de som möter kunderna. För att få personalen att 
fungera tillsammans har man olika aktiviteter som artiklar, seminarier, video osv. (Ibid.). 
 
Interaktiv marknadsföring är ett samspel mellan de anställda och kunderna. Den uppnådda 
kvalitén på tjänsten beror till stor del på interaktionen mellan köparen och säljaren. Stämmer 
inte den så spelar det ingen roll hur bra själva tjänsten är. Det gäller alltså att få de anställda 
att bli skickliga på att leverera tjänsten (Ibid.). 
 
Serviceföretag ser idag tre marknadsföringsuppgifter för att lyckas: de vill öka 
differentieringen av tjänsten, servicekvaliteten och produktiviteten (Ibid.). 
 
- Differentiering av tjänster  
Det är svårare att differentiera en tjänst än en vara eftersom tjänster är mycket svårare att 
jämföra. Ofta differentieras tjänsten genom priset men det är inte hållbart i längden. 
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Lösningen på detta är att utveckla differentieringen med hjälp av erbjudandet, leveransen och 
imagen (Kotler, P. et al. 1999). 
 
- Erbjudandet kan differentieras på så sätt att man ”alltid vill vara först”. På så sätt vet kunden 
att de alltid kan räkna med det modernaste när man väljer bolaget. Man kan även utveckla 
personalen så att de presterar mycket jämn kvalitet på tjänsterna och på så sätt vet kunderna 
att de alltid får det bästa (Ibid.). 
 
- Leveransen kan differentieras genom:  
Människor – mer kunnig och vänlig personal än vad konkurrenterna har idag. 
Fysiska miljön – företaget kan leverera tjänsten i en bättre fysisk miljö än dess konkurrent 
t.ex. fint hotell och restaurang miljö. 
Process – leveransprocessen kan vara överlägsen genom att t.ex. erbjuda bank via Internet 
(Ibid.). 
 
- Image, att bygga ett märke kring en service är svårt men lyckas man ger det stora fördelar. 
T.ex. Sheraton och Hard Rock Café (Ibid.). 
 
- Servicekvaliet 
En av det mest grundläggande sätt ett företag kan differentiera sig på är att erbjuda högre 
kvalité än sina konkurrenter. Många av dagens företag har infört TQM i organisationen. 
Nyckeln är att överträffa kundernas kvalitetsförväntningar. Om kvaliteten överträffar den 
förväntade så är det stor chans att kunderna kommer tillbaka. Vilka kriterier påverkar 
servicekvaliteten? Det är bl.a. tillgänglighet, pålitlighet, kunskap, säkerhet, kompetens och 
kommunikation (Ibid.). 
 
Orsaker till bristande kvalitet: 
- Bristande intresse från ledningen  
- Rollkonflikter hos de anställda  
- Oförmåga att driva kvalitetsnivån  
- Kvalitet, service och sociala relationer hör inte ihop (Ibid.). 
 
- Produktivitet 
Produktiviteten kan öka på många olika sätt; mera utbildning av personalen, mer kvantitet 
istället för kvalitet, standardiserad produktion, låta kunderna göra en del av arbetet själva. Det 
är dock mycket viktigt att produktiviteten inte reducerar den uppnådda kvaliteten (Ibid.). 
 
 

3.1.3. Summering marknadsföring 

 
Marknadsföring är de handlingar som görs för att framhäva en vara eller tjänst på marknaden 
(Kotler P., et al., 1999). Tjänstemarknadsföring blir en allt viktigare del i företagsarbetet då 
tjänste- och servicenäringen ökat i betydelse på den varuproducerande sektorns bekostnad. 
Den personliga kontakten med kunden är en mycket viktig del i tjänstemarknadsföringen. 
Marknadsföringens budskap skapas till stor del genom de upplevelser som kunden får i 
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samband med produktion, leverans och konsumtion av tjänsten (Arnerup-Cooper B., 
Edvardsson B., 1998). Marknadsföringen är inte bara en fråga för marknadsavdelningen utan 
alla anställda är en del i marknadsföringen via sina kundkontakter (Gummesson, E., 1989). 
Samspelet mellan anställda och kunden kallas interaktiv marknadsföring (Kotler P., et al., 
1999). För konsultföretaget, där personalen utgör det huvudsakliga instrumentet, är detta 
samspel extra viktigt (Arnerup-Cooper B., Edvardsson B., 1998). Intern marknadsföring 
innebär att de anställda, efter träning, arbetar som ett lag som erbjuder kundtillfredsställelse. 
De huvudsakliga marknadsföringsuppgifterna serviceföretagen vill lyckas med, är att öka 
differentieringen av tjänsten, servicekvaliteten och produktiviteten (Kotler P., et al., 1999). Ett 
sätt att underlätta och framhäva sitt företag kan vara att skapa och inneha ett starkt varumärke 
(Kapferer J-N., 1997).  
 
 
3.2. Varumärke och intern marknadsföring 
 

3.2.1. Varumärke 

 
Att ge en enkel förklaring till vad ett varumärke egentligen är och vilken betydelse det har är 
en utmaning. Det finns en rad divergerande förklaringar hos olika författare. En förklaring 
som ges av De Chernatony och McDonald (1998) är följande: 
 
” A successful brand is an identifiable product, service, person or place, augmented in such a 
way that the buyer or user perceives relevant unique added values which match their needs 
most closely. Furthermore its success results from being able to sustain these added values in 
the face of competition”  

(De Chernatony, L., McDonald M. H. B., sid. 153, 1998.) 
 
Att skilja sin produkt från andra är en allt viktigare del på dagens marknad där det finns ett 
stort antal liknande produkter. Varumärkena däremot är unika och går inte att kopiera (Aaker, 
D., 1995).  
 
I Principles of Marketing 2nd Edit. (1999) definierar Bennet ett varumärke enligt följande: 
 
 ”A brand is a name, term, sign, symbol, design, or a combination of them, intended to 
identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from 
those of competitors.” 

(Kotler, P., et al., sid. 343, 1999.)  
 
Ett varumärke identifierar alltså säljaren eller tillverkaren. Det kan vara ett namn, firmamärke, 
logotyp eller en annan symbol. Varumärket skall känneteckna säljaren och hans förmåga att 
konstant leverera en produkt med en specifik uppsättning av förmåner och service. De bästa 
varumärkena garanterar hög kvalité (Ibid.). 
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3.2.2. Intern marknadsföring 

 
Teorierna kring intern marknadsföring växte fram under 80-talet. Det blev då ett modeord 
inom marknadsföringen. En trend som har blivit allt viktigare för företagandet. I  
slutet av 90-talet har detta tänkande åter satts i fokus (Grönroos, C., 1998). 
 
Intern marknadsföring innebär att internt kommunicera företagets vision, affärsidé och 
strategiska inriktning. Med andra ord innebär detta att det som inte kan säljas till den egna 
organisationen kan inte heller säljas till marknaden. 
 
För att kunna förstå kunderna måste företaget först känna sig själva och sin organisation. 
Intern marknadsföring bör betraktas ur ett organisationsperspektiv och knytas till tankar om 
personalekonomi. Företagen säger att personalen är den viktigaste resursen, men i realiteten 
nämns detta med tre rader i årsredovisningen. Detta är anmärkningsvärt och något som är värt 
att fundera kring (Ibid.). 
 
Varför är intern marknadsföring så viktig just nu? 
Konkurrensen blir allt hårdare. Det råder ökad efterfrågan på tjänster och högre krav från 
kunderna. I och med att vi går in i lärsamhället så kräver företagen kompetent och välutbildad 
personal. Personalen blir alltså en allt viktigare resurs. Kundkontakt blir alltså allt viktigare 
och då måste de anställda känna till företagets affärsidé, strategier och annat som gör att man 
kan representera och utföra sitt arbete på bästa sätt (Ibid.). 
 
Alla på företaget är säljare eller betraktas som säljare eftersom alla kan träffa på kunden i 
olika sammanhang. Kunden tar intryck av hur företagets representanter beter sig i olika 
situationer. Det är därför viktigt att alla strävar mot samma visioner och mål. Detta kräver 
kunskap, engagemang och motivation hos de anställda och det är ledningens sak att se till att 
detta fungerar (Ibid.).  
 
Att praktisera intern marknadsföring kan beskrivas enligt följande: 

• Det är viktigt att de anställda har den rätta kompetensen som krävs för att utföra 
arbetet på bästa sätt. Det handlar också om att anställa bästa möjliga personal som 
passar för uppgiften. 

• Sätta upp en vision som är värd att kämpa för. Detta görs för att kunna utveckla, 
motivera och hålla kvar bra personal. 

• Bered de anställda på att prestera. Det handlar om att kunna motivera medarbetarna. 
De ska veta hur de ska arbeta och varför. 

• Betona lagarbete, att sätta ihop ett bra team är väsentligt för en framgångsrik 
organisation. 

• Lyft fram frihetsfaktorn, så att medarbetarna har frihet under ansvar. Detta är mycket 
väsentligt när det gäller en sådan sak som kundvård, alltså att vårda kunden.  

• Bedömningssystem och belöning, detta innebär att de anställdas prestationer ska 
uppmärksammas och lyftas fram. Vad innebär en belöning? Vad ska belönas? Vilket 
är frågor som bör besvaras. 
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• Kunskap om kunder, det handlar om att förstå kunden. Det handlar om att bygga 
relationer med kunderna och leverantörerna vilket innebär relationsmarknadsföring. 
(Grönroos, C., 1998). 

 
 

3.2.3. Summering varumärke och intern marknadsföring 

 
Varumärke är ett sätt att ladda sin produkt med ett extra värde, att skilja sig från sina 
konkurrenter (De Chernatony, L., McDonald, M. H. B., 1998). Varumärket är unikt och går ej 
att kopiera (Aaker, D., 1995). Säljaren och dennes förmåga att leverera kvalitet blir 
identifierad via varumärket. För att potentiella kunder ska få en enad bild av företaget är 
intern marknadsföring en viktig del. Företagets vision, affärsidé och strategiska inriktning 
kommuniceras. Lagarbete, ökad kunskap och att följa en bestämd vision är exempel på 
viktiga delar i en lyckad intern marknadsföring. En lyckad intern marknadsföring kan vara 
avgörande för hur den externa företagskommunikationen upplevs och tas emot (Grönroos, C., 
1998). 
 
 
3.3. Företagskommunikation 
 

3.3.1. Bakgrund  

 
Att det budskap som ett företag vill förmedla till omvärlden hanteras med eftertanke är enligt 
van Riel (1995) oerhört viktigt. Det är så pass betydelsefullt att företaget bör se sin 
kommunikation med omvärlden som ett strategiskt redskap. Den utgör en för företaget 
Critical Success Factor. Det blir därför mycket viktigt att samla kommunikationen, så att rätt 
budskap kommer vid rätt tidpunkt från rätt del av organisationen. Det blir farligt om 
motsatsen skulle inträffa och två avdelningar på företaget skulle sprida två olika budskap, 
vilket benämns som ”fragmented communication”. Alla marknadsföringsinstrument måste 
därför koordineras så att de leder företagets totala kommunikation mot ett och samma mål. Då 
en sådan situation uppstår går det att tala om integrerad marknadsföring. Van Riel (1995) 
beskriver det med meningen: 
 
”All communication activities within the organization must be integrated in order to support 
the achievement of the organization’s aims and goals.” 

 (Van Riel, C., sid.. 214, 1995.) 
 
För att nå det samlade budskap som vi talar om så måste företaget i sin 
kommunikationsstrategi enas kring ett antal gemensamma ståndpunkter, ’Common Starting 
Points’. Dessa ståndpunkter ska sedan då företaget kommunicerar skapa den image som kan 
bidra till att dess strategi lyckas (se Figur 1) (Ibid.). 



FEK 581: Kandidatuppsats, HT2003, Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag 
Hartzén, A-C., Larsson, K. och Laurell, J. 

 29  

 
 
 Figur 1. Common Starting Points utgör grunden för den totala företagskommunikationen 
      (Van Riel, C., 1995). 
 
Företagets image är den bild som omvärlden har av företaget och identiteten är den bild som 
företaget har av sig själv. Den bild som det således vill ska utgöra även image. Ur ett 
helhetsperspektiv utvecklas företagets kommunikation genom att först identifieras ett antal 
gemensamma ståndpunkter i företagets strategi, sedan översätts dessa åt var och en av 
företagets olika avdelningar så att de passar in i deras miljö. Efter detta avgörs vilka 
ståndpunkter som bör kommuniceras in mot företaget och vilka som bör riktas utåt, alltså 
intern respektive extern kommunikation. Sedan utformas riktlinjer för hur kommunikationen 
ska genomföras och vilket resultat som bör förväntas (Van Riel, C., 1995). 
 
Den del av företaget som kanske oftast förknippas med ett kommunikationsbehov, 
marknadsföringsavdelningen med uppgift att sälja företagets produkter eller tjänster, är inte 
längre ensam om kommunikationsfrågor. Många delar av verksamheten kräver 
kommunikation, och detta är ytterligare en anledning till att företagets kommunikation bör 
hanteras med ett helhetsperspektiv. Det kan röra sig om personalfrågor: Hur bör vi 
kommunicera för att få den mest kompetenta personalen? Det kan handla om finansiella 
frågor: Hur kommunicerar vi med våra finansiärer och ägare? Och givetvis rent 
produktionsrelaterat: Hur sköts kommunikationen med leverantörer? (Ibid.). 
 
Ämnet marknadskommunikation blev när det kom i slutet på 70-talet först mottaget med 
skepsis. En övervägande åsikt fanns om att marknadskommunikation bara var ännu en ursäkt 
för att ge några konsulter arbete. Det har med tiden dock utvecklat sig till att ha ett antal 
huvudsyften: 

• Att utveckla tillvägagångssätt för att undvika avvikanden mellan önskad identitet och 
reell identitet och önskad image och reell image. Att underlätta förhållandet mellan 
strategi, identitet och image. 

• Att kartlägga och ge en bild av företaget bakom varumärket. 
• Att reda ut vem ska göra vad på området företagskommunikation. Att underlätta för 

beslutsfattande inom informationsfrågor (Van Riel, C., 1995). 

Strategi 

Identitet Image 

Företagskommunikation 

CSP’s 
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Enligt Van Riel (1995) är den första punkten av dessa den som hittills har fått störst 
uppmärksamhet inom forskning och i litteraturen. Med helhetsperspektivet i åtanke har det 
med tiden visat sig att det går att urskilja tre huvudformer av företagskommunikation, vilka 
utgörs av marknads-, organisations- och ledningskommunikation. 
 
Marknadskommunikation syftar till att stödja försäljningen. Den kan utgöras av annonsering, 
sales promotion, kundpost, sponsring, etc. Egentligen är all kommunikation som kan kopplas 
till marknadsföringsmixen en del av marknadskommunikationen. 
Organisationskommunikation innebär all kommunikation som inte har som direkt syfte att 
öka försäljningen, t.ex. PR, Investor Relations och intern kommunikation. Den kännetecknas 
av att det alltid finns en målgrupp till vilken företaget har en beroende relation. 
Ledningskommunikation innebär kommunikation av mål, strategier och resultat. Med hjälp av 
kommunikation arbetar företagsledningen för att uppnå mål och resultat utifrån de strategier 
organisationen har satt upp (Ibid.). 
 
 

3.3.2. Identitetsprogram 

 
Identitetsprogram utvecklas för att hela företaget ska utvecklas i samma riktning, men också 
för att det ska vara möjligt att ta del av hur företaget vill uppfattas av omgivningen. Det är 
mycket viktigt att det finns en klar uppfattning om detta inom företaget innan det börjar 
kommunicera sin identitet till omvärlden, detta kallar Van Riel (1995) att skapa ”Clarity at 
home”. När identiteten ska kommuniceras genomförs det som ett program bestående av ett 
antal rekommenderade delsteg: 
 

1. Problemanalys – det finns en uppgift som kommunikationen kan lösa. 
2. Positionering – Klargör vilken den är med hjälp av t. ex en swot-analys. 
3. Avgör hur väl stämmer vår identitet överens med vår image idag. 
4. Definiera konkurrenternas företagsidentitet. 
5. Gör en gap-analys: Skall vi fortsätta kommunicera samma bild som idag? 
6. Skapa den identitetsbild som ska kommuniceras med CSP etc.(I detta steg säkras alltså 

den integrerade kommunikationen.) 
7. Genomför kommunikationsprocessen. 
8. Utvärdera resultatet  

(Van Riel, C., 1995). 
 
 

3.3.3. Att organisera kommunikationen 

 
För att kunna knyta samman företagets totala strategi med dess kommunikationsstrategi krävs 
god insyn i dess organisation och beslutsprocesser. Det blir annars lätt fel budskap som 
kommuniceras. Detta innebär att kommunikation måste organiseras. Först och främst bör 
själva kommunikationsfunktionen organiseras: När, var och hur sker kommunikationen? 
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Sedan bör själva kommunikationsprocessen organiseras. Kommunikationsprocessen avbildas 
ofta som ett informationssystem bestående av input, process och output. De krav som finns på 
vad dessa tre delprocesser ska utföra bör definieras i detta skede. Organisationens totala 
kommunikationsbehov bör sedan samordnas så att den sköts av den funktion som verkligen 
har det som uppgift, detta underlättar konsekvens och beständighet i företagets budskap. Till 
sist är det av betydelse att identifiera vilka faktorer som avgör om kommunikationen blir 
framgångsrik (Van Riel, 1995). 
 
 

3.3.4. Summering företagskommunikation 

 
Sammanfattningsvis angående företagskommunikation kan sägas att kommunikationen med 
omvärlden bör ses som ett strategiskt redskap. Det är viktigt att ett samlat budskap kommer 
från organisationen, alla marknadsföringsinstrument måste koordineras. För att få ett samlat 
budskap bör företaget enas om ett antal gemensamma ståndpunkter, Common Starting Points. 
Identitetsprogram utvecklas för att organisationer ska kunna påverka hur de uppfattas av sin 
omgivning. Hela kommunikationsprocessen bör samordnas för att generera ett gemensamt 
budskap (Van Riel C., 1995). Bakom kommunikationen står individerna inom företaget, för 
att samordning ska kunna ske spelar de personliga egenskaperna en viktig roll. Detta gör 
vikten av en lyckad rekrytering betydelsefull. 
 
 
3.4. Rekrytering 
 

3.4.1. Vikten av att rekrytera rätt personal i tjänste- och kunskapsföretag 

 
Tjänste- och kunskapsföretag är i större grad beroende av nyckelpersoner än andra företag då 
personalen utgör företagets viktigaste resurs för konkurrenskraft. Därför blir rekryteringen i 
dessa företag en personalpraktik med en mer framträdande roll än vad som är vanligt i 
traditionella industriföretag (Bergström, O., 1998). I tjänste- och kunskapsföretag är 
personalidén och affärsidén nära kopplade, och i princip ej möjliga att skilja åt eftersom 
personalen är förutsättningen för genomförandet av affärsidén i dessa företag (Bruzelius, L. 
H. och Skärvad, P-H., 2001). Vidare utgör rekryteringen en viktig del i tjänste- och 
kunskapsföretags interna marknadsföring då just rekrytering och bibehållandet av 
medarbetare som kan förmedla företagets image utgör en del av den interna marknadsföringen 
(Alvesson, M., 2002). 
 
Med hänsyn till den betydelse personalen har för tjänste- och kunskapsföretags framgång är 
det för dessa företag viktigt att locka till sig medarbetare, vilka har förmågan att inverka 
positivt på företagets bild utåt gentemot kunder och andra intressenter. För att lyckas med 
detta krävs att dessa företag blir attraktiva arbetsgivare där de anställda inte enbart får lön för 
det arbete de utför utan även får andra former av belöningar i form av stöd, utvecklings- och 
karriärmöjligheter. Kunskaps- och tjänsteföretag är med andra ord nödsakade att bredda de 
psykologiska kontrakt som upprättas mellan arbetsgivare och arbetstagare. I det fall 
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breddningen av dessa psykologiska kontrakt är väl genomförd innebär det att företaget får 
betydligt mer lojala medarbetare en de förtag vars psykologiska kontrakt i princip enbart 
innefattar att det anställda får lön i ersättning för utfört arbete enligt arbetsgivarens önskemål 
(Bergström, O., 1998).  
 
Vidare är även rekryteringen en viktig del i styrningen och utvecklingen av kulturen i tjänste- 
och kunskapsföretag då medarbetarnas normer och värderingar ligger till grund för företagets 
normer och värderingar. Det blir således av vikt att denna typ av företag lyckas rekrytera 
individer vars normer och värderingar stämmer överens med företagets, för att på så sätt 
stärka företagskulturen (Bergström, O., 1998). Denna syn på rekrytering och urval av nya 
medarbetare kan dock kritiseras på eftersom den i hög grad kan leda till en likriktning, vilket 
torde utgöra en motsättning särskilt vad gäller kunskapsföretag och vikten av att dessa företag 
lyckas med att utvecklas till lärande organisationer (Morgan, G., 1999). 
 
Även rent produktionsmässigt kan produktiviteten inom organisationen variera kraftigt 
beroende på vilka medarbetare som finns. Det har länge varit svårt att bestämma den enskilde 
medarbetarens produktivitet i en exakt penningsumma även om flera försök har gjorts. Senare 
undersökningar har dock fastlagt att med en viss typ av personal kan organisationer vara mer 
produktiva och spara pengar (Cook, M.,1998). 
 
 

3.4.2. Olika perspektiv för rekrytering 

 
I princip kan man särskilja två olika perspektiv vad gäller rekrytering, det psykometriska och 
det sociala rekryteringsperspektivet. Där det psykometriska perspektivet lägger tonvikten på 
att rationellt, genom tillämpning av vetenskapliga och objektiva metoder, utvärdera olika 
sökanden i syfte att välja den bäst lämpande individen för att effektivt fylla befattningen. Det 
sociala perspektivet tar också det utgångspunkten i att finna den bäst lämpade individen för en 
befattning, men inom detta perspektiv läggs även stor vikt vid individens förmåga att agera 
och fungera i och med den sociala kontexten då denna sociala aspekt anses vara en del av 
individens förmåga att effektivt bidra till företagets verksamhet (Lindgren, M., Packendorff, 
J., Wåhlin, N., 2001). 
 
Det psykometriska perspektivet har utvecklats från militära urvalsmetoder där testerna är en 
del av arbetet med att skapa en bild av de sökande och skillnaderna mellan de sökande i syfte 
att kunna rangordna dessa utefter lämplighet för tjänsten. Detta perspektiv på rekrytering 
förutsätter en tydligt upprättad kravspecifikation där de inom befattningen väsentliga 
arbetsmomenten är identifierade. Genom att genomföra tester får man fram en prognos på de 
sökandes framtida arbetsprestation utefter hur väl dessa individers egenskaper stämmer 
överens med kravspecifikationen (Lindgren, M., et al. 2001). 
 
Det psykometriska perspektivet har fått kraftigt genomslag inom rekryteringsbranschen men 
det riktas även en hel del kritik mot detta synsätt. Kritiken grundar sig i att perspektivet ej 
lämnar utrymme för faktorer såsom att det i en del befattningar ej går att identifiera specifika 
arbetsmoment. Istället är det personens innovations- och utvecklingsförmåga som är av vikt i 
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arbetet då detta utvecklas och förändras i takt med organisationen. Dessutom anser kritikerna 
att människor utvecklas och att det därmed ej går att fastställa huruvida en person är lämplig 
för ett arbete utifrån denna persons egenskaper vid en specifik tidpunkt. Vidare riktas även 
kritik mot det psykometriska rekryteringsperspektivet utifrån det faktum att det moderna 
samhällets kulturella mångfald kan medföra komplikationer vid genomförandet av tester. 
Testerna kan tänkas vara kulturellt vinklade och därmed innebära att personer med annan 
kulturell bakgrund än den som testet kännetecknas av automatiskt hamnar längre ner på 
rangordningen (Lindgren, M., et al., 2001). 
 
Det sociala rekryteringsperspektivet har utvecklats med utgångspunkt i den kritik som riktas 
mot det psykometriska rekryteringsperspektivet och fäster vikt vid individens personlighet 
och de normer och värderingar som kännetecknar organisationens kultur. Dessa faktorer anses 
avgörande för huruvida en effektiv samverkan mellan individ och organisation kan uppstå. 
Således är det avgörande att undersöka överensstämmelsen mellan både individens och 
organisationens syn på arbetet (Ibid). Denna typ av rekryteringsprocess kan även benämnas 
matchningsmodellen och utgår från att inte bara organisationen väljer individer utan även att 
individerna väljer organisation. Därmed måste rekryteringsprocessen även innebära en 
presentation av såväl positiva som negativa aspekter i arbetet i syfte att möjliggöra ett 
ställningstagande från individen utifrån en helhetsbild av det sökta arbetet (Bergström, O., 
1998). Öppna intervjuer utgör en viktig del i rekryteringsprocessen utifrån det sociala 
perspektivet, där intervjun innebär en form av samtal där rekryteraren får tillgång till fakta om 
den sökande, bakgrund till individens personlighet samt en möjlighet att lära känna den 
sökande och på så sätt kunna göra en bedömning av hur den sökande kan tänkas agera i olika 
situationer (Lindgren, M., et al., 2001). 
 
Kritik har riktats även mot det sociala rekryteringsperspektivet utifrån det faktum att 
rekryteringsprocessen får konsekvenser till följd av den subjektivitet som föreligger i 
bedömningen. Faktorer såsom den sökandes förmåga att på ett positivt och utåtriktat sätt 
presentera sig själv i en intervjusituation samt eventuella likhet med rekryteraren kan tänkas 
få större betydelse än de sökandes faktiska kompetens. Det sociala perspektivet kritiseras 
därmed för att det kan tänkas bidra till en snedvriden rekryteringsprocess, medvetet eller 
omedvetet från rekryterarens sida, och därmed utesluta möjligheter för effektiva förändringar 
i organisationen så att medlemmarna i organisationen blir allt för likriktade (Ibid). 
 
 

3.4.3. Rekrytering i praktiken 

 
Företags personalidé utgör grunden för dess rekryteringsprocess. Personalidén skall verka för 
att tydliggöra vilket segment av arbetstagare företaget riktar sig mot, samt hur företaget sedan 
skapar balans mellan sina och de anställdas behov. Huvuddragen i ett företags personalidé kan 
kortfattat definieras som: 

• Vem företaget önskar anställa – åldersgrupp, utbildningsnivå, kunskaper och 
kompetens, livssituation, normer och värderingar kan tänkas vara av betydelse. 

• Vad företaget erbjuder – denna del innefattar olika former av belöningar såsom lön, 
anställningsvillkor, karriär- och utvecklingsmöjligheter. 
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• Hur företaget genomför detta – d.v.s. genom vilka arbetsformer, ledningsstrategier och 
med hjälp av vilken företagskultur företaget uppnår balans mellan sina egna och de 
anställdas behov (Hansson, J., 2001). 

 
Personalidén utgör således ett hjälpmedel som tydliggör vad företaget behöver göra för att ta 
tillvara på de resurser de anställda utgör, och kan i de fall den är tydligt formulerad underlätta 
val av personalstrategiska åtgärder. Dock kan det finnas behov av flera olika personalidéer 
samtidigt inom ett och samma företag, eftersom företag i regel har behov av olika kategorier 
av personal. Vidare är det även av vikt att komma ihåg att i linje med hur de anställdas och 
företagets behov förändras kan också personalidén behöva förändras (Hansson, J., 2001). 
 
Rekryteringsprocessen kan kortfattat beskrivas i fyra olika delsteg1. Det första steget utgör en 
arbetsanalys där såväl kunskap- och kompetenskrav som rollbeskrivning för befattningen 
klargörs. Nästa steg är att arbetsgivaren aktivt söker och finner intresserade sökanden till 
tjänsten, och därefter sker ett urval bland dessa personer som är det tredje steget. Slutligen 
genomförs en form av förhandling mellan arbetsgivaren och de sökanden som denne finner av 
intresse. Denna förhandling utmynnar i regel i att en av de sökande erbjuds tjänsten och blir 
anställd (Prien, L., 1992). 
 
Målet med rekryteringen torde huvudsakligen vara att få till stånd effektiva arbetsprestationer 
i organisationen och för att uppnå detta krävs överensstämmelse mellan tre olika faktorer, 
vilka är: arbetets krav, individens kompetens och den organisatoriska miljön och dess krav. I 
arbetets krav innefattas de handlingar och beteenden som krävs för att arbetet skall kunna 
utföras dels rent generellt och dels på ett effektivt sätt. För en konsult innebär det inte enbart 
att kunna meddela och rapportera vad som gjorts och hur mycket tid som lagts ner på dessa 
uppgifter, utan även att konsulten kan lösa problem och uppgifter i sina uppdrag samt slutföra 
uppdragen på ett för kunden tillfredsställande sätt inom ramarna för den budget som satts etc. 
Begreppet individens kompetens innefattar de egenskaper i form av kunskaper, färdigheter 
och förmågor som individen innehar och som är väsentliga för arbetets art. I detta begrepp 
finner man ofta även sådana faktorer som relaterar till individens motivation och intresse av 
att utföra arbetet. Slutligen relaterar de krav som den organisatoriska miljön ställer till de 
värderingar, normer och arbetssätt som existerar inom organisationen, och som individen 
måste acceptera och reagera positivt på för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Ju 
större överensstämmelse som råder mellan dessa tre faktorer desto större är möjligheten för 
att uppnå effektiva arbetsresultat och därmed är dessa faktorer av stor vikt att undersöka och 
fastställa under rekryteringsprocessen (Ibid.). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Prien (1992) anser visserligen att endast de två första av dessa steg faller inom ramarna för vad rekrytering 
innefattar, men vi har valt en bredare definition av begreppet och därmed anser vi att alla stegen kan räknas som 
delar i rekryteringsprocessen. 
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3.4.4. Summering rekrytering 

 
Rekryteringen i tjänste- och kunskapsföretag är alltså extra viktig då personerna inom 
företaget utgör det huvudsakliga konkurrensmedlet (Bergström, O., 1998). Att hitta rätt 
medarbetare som kan förmedla företagets image utgör en del av den interna marknadsföringen 
(Alvesson, M., 2002). Det blir viktigt för arbetsgivaren att vara attraktiv för att locka till sig 
rätt personal (Bergström, O., 1998). Det finns två olika perspektiv inom rekrytering. Det 
psykometriska perspektivet försöker genom vetenskapliga och objektiva metoder utvärdera 
olika sökanden för att hitta den bäst lämpande individen och effektivt fylla befattningen. Det 
sociala perspektivet har också som utgångspunkt att hitta lämpligaste individ för befattningen, 
men inom detta perspektiv läggs även stor vikt vid individens förmåga att agera och fungera i 
och med den sociala kontexten (Lindgren, M., et al., 2001). Företagens personalidé ska utgöra 
grunden för rekryteringsprocessen och i personalidén ska framgå vilken typ av medarbetare 
företaget vill locka till sig.  
 



FEK 581: Kandidatuppsats, HT2003, Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag 
Hartzén, A-C., Larsson, K. och Laurell, J. 

 36  

4. EMPIRI OCH ANALYS 
 
I kapitlet ges en grundlig genomgång av SWECO ABs verksamhetsområde och dess 
organisation. Koncernen är Sveriges största teknikkonsultföretag och består av 12 
direktrapporterande dotterbolag. Det senaste företagsförvärvet blev klart under december 
2003. Företagets affärsidé bygger på att leverera kvalificerade tjänster med högt 
kunskapsinnehåll till näringsliv och samhälle. Vidare beskrivs i kapitlet resultaten av den 
empiriska studien uppdelad på företagsledningens syn på integrering av marknadsföring och 
rekrytering, och de nyanställdas syn på samma ämnesområde. Vidare sker kontinuerligt en 
analys av de empiriska rönen kopplat till teorin. 
 
 
4.1. Företagspresentation SWECO AB 
 

4.1.1. Historik 

 
SWECO AB i dess nuvarande företagsform, bestående av tolv helägda direktrapporterande 
dotterbolag, bildades 1997. En sammanslagning skedde då mellan FFNS (arkitekterna) och 
VBB (Vattenbyggnadsbyrån). Därefter har ett flertal företag knutits till koncernen (Rubulis, 
L., 2003-11-28) Företaget är idag Sveriges ledande teknikkonsultföretag med samlad kunskap 
inom teknik, miljö och arkitektur. Koncernen är alltså inte mer än sex år gammal men har 
ändå en lång historia då en del av dotterbolagen är mer än 100 år gamla.  
Idag har SWECO kontor på ett 40-tal orter i Sverige och ett 20-tal i övriga Norden, 
huvudkontoret är placerat i Stockholm (SWECO Årsredovisning 2002). Under december, 
2003 förvärvade SWECO Finlands näst största teknikkonsultföretag, PIC Engineering Oyj, 
med 900 anställda. Tidigare år 2003 förvärvades den norska teknikkonsulten Statkraft Grøner. 
I och med dessa förvärv har koncernen numer ca 3700 anställda (www.sweco.se 2003-12-29). 
 
 

4.1.2. Verksamhet 

 
SWECO är ett konsultföretag som specialiserat sig på teknik, miljö och arkitektur. En stor del 
av de nu 3700 anställda är således ingenjörer och arkitekter (www.sweco.se, 2003-11-21 samt 
2004-01-04). De olika dotterbolagen har sina olika verksamhetsområden men en integration 
dem emellan sker. Koncernens hemmamarknad är Norden och Östersjöområdet ses som en 
närmarknad. Utlandsverksamheten expanderar, i linje med företagets strategi, och SWECO 
vill bland annat växa i östra Europa, Asien och Afrika. Årligen utförs närmare 20000 uppdrag 
åt cirka 5000 kunder. 50 procent av omsättningen kommer från offentliga sektorn, 21 procent 
från industrin, 20 procent från fastighets och byggföretag samt 9 procent från andra privata 
företag (SWECO Årsredovisning 2002). Här nedan följer koncernens dotterbolag och några få 
exempel på deras verksamhetsområde och kunder: 
 
SWECO FFNS är ett av Europas största arkitektföretag med 320 anställda och utför arbete 
inom bland annat områdena boende, kontor, industri, vård och omsorg. Större delen av 
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uppdragen kommer från den privata sektorn och företaget arbetar exempelvis med att utforma 
affärscentrat Nordstan i Göteborg (Ibid.). 
 
SWECO BLOCO företaget består till stor del av byggtekniska konsulter och arbete inom 
främst tre huvudområden sker. Dessa områden består av en industrigren –  där skogsindustrin 
är dominerande, husbyggnad, samt utveckling av 3D/4D-IT-system. En av uppdragsgivarna är 
SSAB (Ibid.). 
 
SWECO THEORELLS bildades för över 100 år sedan, har 450 anställda och är Nordens 
största konsultföretag inom VVS-, EL- och Teleinstallationer. Viktiga kunder är landstingen, 
Tetra Pak och Volvo med flera (SWECO Årsredovisning 2002). 
 
SWECO VBB arbetar inom teknikområdet rörande planering och projektering av bland annat 
vägar, järnvägar, broar och tunnlar. Dominerande kunder är vägverket, banverket och 
kommunerna. SWECO VBB ansvarar bl.a. för projekteringen av Citytunneln i Malmö och 
Götatunneln i Göteborg (Ibid.). 
 
SWECO VIAK är med 500 anställda ledande på Nordenmarknaden när det gäller projekt inom 
vatten och miljö. Uppdragsgivare nationellt är ofta kommunala och offentliga förvaltningar, 
utomlands är Sida och världsbanken några av kunderna (Ibid.).  
 
SWECO PROJEKTLEDNING erbjuder ett antal management- och projektledartjänster inom 
främst bygg- och fastighetssektorn. Stora kunder är MKB Fastighets AB i Malmö och SL 
Fastighets AB i Stockholm (Ibid.). 
 
SWECO INDUSTRITEKNIK utför årligen cirka 600 konsultuppdrag åt 200 kunder inom 
logistik, maskinteknik och el & automation. Kunderna utgörs främst av storföretag som 
Volvo, Tarkett Sommer och SKB (Ibid.). 
 
SWECO ENERGUIDE huvudinriktningen är att arbeta inom energisektorn, främst med fokus 
på elkraft. Internationella uppdrag utgör 25 % av verksamheten och kunderna i Sverige utgörs 
av energijättar som Vattenfall och Sydkraft (Ibid.).  
 
SWECO POSITION har sin tyngdpunkt i att utarbeta system för att förmedla information på 
bästa möjliga vis. Detta framförallt inom geografiska informationssystem som kartlösningar, 
företagsportaler med mera. Stora kunder är Eniro, Scania och vägverket (Ibid.). 
 
SWECO CONNECT Arbetar främst med att vidareutveckla koncernens gemensamma IT-
system. Ska leda till ökad möjlighet till stöd och hjälp från koncernens olika avdelningar. På 
företaget vilar även ett ansvar för koncernens IT-säkerhet (Ibid.). 
 
SWECO GRØNER Är ett av de ledande teknikkonsultföretagen i Norge med verksamhet inom 
vatten, miljö, transport, energi, industri och byggnadssektorerna (www.sweco.se, 2004-01-
04). 
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SWECO PIC Engineering Det näst största teknikkonsultföretaget i Finland och är verksamt 
inom processindustri, verkstadsindustri, elektronik och marinteknologi. Företaget har 
verksamhet i Finland, Sverige, Estland och Ungern (www.sweco.se, 2003-12-03). 
 
 

4.1.3. Organisation 

 
SWECO har en platt organisation med få centrala funktioner. De tolv dotterbolagen ses som 
affärsdrivande enheter med olika spetskompetens. Den stora kompetensmassan som finns i 
organisationens olika delar ska kunna knytas samman då stor integration mellan enheterna ska 
ske. Klimatet ska vara anpassat för att företaget hela tiden ska kunna gå in i nya närliggande 
tillväxtområden. Företaget vill genom samverkan mellan affärsenheterna skapa ett mervärde 
för kunden. SWECO som kunskapsföretag ser människorna i organisationen som sin 
viktigaste reella tillgång (Ibid.).  
 
  

 
 

Figur 2: Organisation, SWECO AB (www.sweco.se 2003-12-05) 
 
 
 
 
 



FEK 581: Kandidatuppsats, HT2003, Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag 
Hartzén, A-C., Larsson, K. och Laurell, J. 

 39  

4.1.4. Branschfakta och konkurrenter 

 
SWECO är marknadsledande i Sverige och Norden inom arkitektur, vatten och miljö, samt 
inom installationsområdet. Konkurrenter finns främst bland de större internationella aktörerna 
i branschen men även från företag verksamma inom närliggande verksamhetsområden, 
exempelvis management- och IT-konsulter. Bland de större internationella företagen 
verksamma i Norden hör Scandiaconsult, ÅF, WSP-group, COWI och Carl Bro. SWECO är 
bland de 20 största multidisciplinära teknikkonsultföretagen i Europa. Störst är brittiska 
Atkins och Altran Technologies från Frankrike (SWECO Årsredovisning 2002). 
 
Marknaden för teknikkonsulter och arkitekter har präglats av en avmattning de första åren på 
2000-talet. Både privata och industriella investeringar har minskat vilket lett till en lägre 
efterfrågan på dessa tjänster.  Trenden inom branschen är ändå att antalet stora projekt blir fler 
och att andelen privata företag som intresserar sig för miljö och hållbar utveckling ökar 
(Ibid.).  
 
SWECOs verksamhet påverkas i hög grad av den allmänna konjunkturen och framförallt 
byggkonjunkturens utveckling. Denna beroendeställning försöker företaget att minska genom 
att etablera sig i angränsande tillväxtområden. Även genom geografisk spridning kan 
konjunktursvängningars betydelse minskas något (Ibid.).  
 
 

4.1.5. Aktiebolag 

 
Den 21 september, 1998 noterades SWECO AB:s aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Det 
totala antalet aktier uppgår till närmare 15 miljoner stycken. Sedan börsintroduktionen har 
SWECOs B-aktie stigit närmare 150 procent och betingar idag ett värde av cirka 65 kronor. 
Toppnoteringen nåddes under våren 2002 då aktien handlades för över 100 kronor (DI 
Stockwatch, 2003-11-24). Antalet aktieägare i SWECO uppgick i januari 2003 till cirka 3000, 
de två största ägarna var Fam.G Nordström och investmentaktiebolaget Latour 
(www.sweco.se 2003-11-21).  
 
 

4.1.6. Varumärke 

 
Företaget menar att omvärldens värderingar och uppfattning om vad företag är och står för har 
blivit allt viktigare. Budskapet till medarbetare och andra intressenter är att de ska veta vilka 
värderingar som gäller och vilken nytta företaget gör för människor och samhälle. SWECO 
har intensifierat denna förmedling av sitt varumärke i avsikt att tydliggöra företagets position 
som ett ledande teknikkonsultföretag. Under 2003 har ett antal större annonskampanjer 
lanserats för att stärka varumärket SWECO (Ibid.).  
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4.1.7. Affärsidé  

 
”SWECOs affärsidé är att skapa värden för kunder, aktieägare och medarbetare genom att 
leverera kvalificerade tjänster med högt kunskapsinnehåll till näringsliv och samhälle.” 
(www.sweco.se 2003-11-21). Med andra ord är SWECO beroende av personal med rätt 
kompetens för att kunna förverkliga sin affärsidé, vilket överensstämmer väl med de teorier 
Bruzelius et al. (2001) har om kopplingen mellan personal- och affärsidé i kunskapsintensiva 
företag. 
 

4.1.8. Vision 

 
”SWECOs vision är att vara Nordens ledande kunskapsföretag inom teknik, miljö och 
arkitektur.”(www.sweco.se, 2003-11-21). 
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4.2. Ledningens syn på integration av marknadsföring och rekrytering 
 
Nedan ges en genomgång av ledningens syn på integrationen av marknadsföring och 
rekrytering. Informationen är inhämtad dels från personliga intervjuer och dels från diverse 
informationsmaterial från företaget. Redovisningen sker i punkterna inledning, hur gör man, 
intern förankring och extern kommunikation. Denna uppdelning är för att läsaren till en 
början, i inledningsavsnittet, ska ges bakgrundsfakta. Därefter fås en inblick hur arbetet görs 
i avsnittet hur gör man. Hur ämnesområdena marknadsföring och rekrytering, enligt 
ledningen,  förankras internt och kommuniceras externt beskrivs som avslutning. 
 

4.2.1. Inledning 

 
Företaget SWECO har sedan några år tillbaka genomfört marknadsföringskampanjer i syfte 
att stärka sitt varumärke. Enligt vår tolkning kan dessa kampanjer även ses som om de haft ett 
rekryteringssyfte. Det började med att informationsavdelningen tillsammans med 
personalavdelningen gemensamt utformade platsannonser. Man ville förmedla företagets 
värderingar via dessa annonser och använde då värdeorden lust och glädje. Detta arbetssätt 
där företaget fokuserar på att förmedla de värderingar och normer som finns inom 
organisationen går i linje med teorier om varumärke som ett identitetsverktyg (Kotler et al. 
1999).  
 
Därefter har man fortsatt med omfattande informationsarbete och fokuserat mer på att 
profilera varumärket SWECO. Tyngdpunkt och resurser har med VDns medgivande lagts för 
att utveckla varumärket. Plattformen för varumärket styr platsannonsens utseende. 
Koncernledningen ser ett stort värde i att förankra varumärket hos både kunder, medarbetare 
och framförallt nya medarbetare. SWECO som gemensam koncern är bara sex år gammal och 
sammanslagningen av olika enheter till en större har också lett till ett ökat behov av 
varumärkesvård. Dessa tankergångar visar på SWECOs medvetenhet om varumärkes 
betydelse för att framhäva företaget (Kapferer, J-N., 1997). 
 
 

4.2.2. Hur gör man? 

 
Eftersom företaget har en spridd konsultverksamhet, med flera olika aktiva enheter med 
självständigt ansvar för rekryteringen, har gemensamma riktlinjer utarbetats. Varje enhet ska 
förmedla samma värderingar oavsett vem som är ansvarig för rekryteringen. Detta då 
personalen får allt större betydelse i denna typ av organisationer vad gäller att förmedla 
företagets normer och värderingar externt (Grönroos, C., 1998). Av denna anledning har 
SWECOs informations- och personalavdelningar gemensamt arbetat fram mallar för 
utformning av platsannonser. Plattformen för SWECOs varumärke styr utformningen av 
platsannonserna för att säkerställa att dessa annonser förmedlar ett budskap som står i 
överensstämmelse med varumärket. Vidare integrerar SWECO sitt marknadsförings- och 
rekryteringsarbete genom olika former av samarbete med de tekniska högskolorna, där 
SWECO är aktivt involverat i arbetsmarknadsdagar, nollningsaktiviteter och föreläsningar. 
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Även hemsidan ses som en del i arbetet med att integrera de båda områdena (Nordh Rubulis, 
L., 2003-12-04). 
 
Arbetet med att stärka SWECOs varumärke har intensifierats efterhand, och inte enbart 
genom att integrera detta i rekryteringsarbetet; koncernen har även genomfört tre större 
gemensamma kampanjer. Den första med ett innehåll bland annat bestående av ett antal 
kluriga frågor. Den andra annonskampanjen var uppbyggd kring ett korsord där de olika 
frågornas svar gav ett antal ord som speglade företagets värderingar. Korsorden kunde bland 
annat ses i tidningar och på bussar. Den tredje kampanjen kunde ses på tv där reklamfilmerna 
visar en person som hamnar i olika typer av underliga situationer på grund av sin nyfikenhet 
och filmerna avslutas med kommentaren ”utveckla din nyfikenhet hos oss istället” och 
SWECOs logotyp. Koncernen har här lagt en grund till ett starkt varumärke med ett unikt 
budskap giltigt för just SWECO (Aaker, D., 1995). 
 
Utvärderingar av koncernens rekryterings- och marknadsföringsarbete görs med olika 
utgångspunkter, man ser till hur väl rekryteringen lyckas bland annat genom att följa upp 
respons på platsannonser, men även genom statistik över hur många som besöker hemsidan 
och så vidare. Arbetssättet med ett nära kopplat marknadsförings- och rekryteringsarbete är i 
sig inte ovanligt för branschen, men arbetet med att stärka varumärket genom stora 
reklamkampanjer kan ses som relativt unikt. Inom konsultbranschen är i regel human 
resourse- och informationsavdelningar väldigt slimmade, vilket inte ses som ett problem för 
att kunna integrera marknadsföring och rekrytering inom organisationen. Företrädare för 
SWECO menar dock att detta arbetssätt med fördel kan användas i alla företag och branscher 
(Petrini, J., Nordh Rubulis, L., 2003-10-12). 
 
 

4.2.3. Intern förankring 

 
Styrningen och framtagandet av platsannonser gör även att man förankrar varumärket och 
arbetssätt internt. På chefsträffar och dylikt diskuteras och uppmärksammas nyckelord och 
värderingar som företaget vill förmedla både internt och externt. Medarbetarna är företagets 
kulturbärare och hur de agerar är viktigt för den samlade bilden av organisationen. Således är 
SWECO väl insatta i personalens betydelse för marknadsföringen av koncernen (Gummesson, 
E., 1989). I platsannonser och informationsfoldrar används alltid bilder på nuvarande 
medarbetare. Det kan vara svårt att få chefer och medarbetare att anamma och verka i 
värdeordens anda men intentionen finns (Petrini, J., Nordh Rubulis, L., 2003-10-12).  
 
Som ny på företaget får personer ta del av SWECOs värderingar och visioner via 
interninformation. I början av anställningen får merparten av de nya rekryterna delta i en 
introduktionsutbildning där såväl företagets verksamhet och historia som de motton man 
arbetar efter presenteras och diskuteras (Ibid.). Vidare har koncernen vid ett tillfälle delat ut 
en informationsbroschyr, kallad ”Affärskultur”. I den står det att läsa om vikten av en stark 
företagskultur. Företaget verkar på en marknad med hård konkurrens vilket gör samspelet 
mellan affär och kultur extra viktigt. Ett visst förhållningssätt ska genomsyra hela 
verksamheten. Just vikten av kulturförmedling kan ses då det är ett av ämnena som tas upp 
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vid ledarskapsutbildningar inom företaget. I materialet tas även vikten av relationer upp. 
Affärer är relationer och det är vid kontakten mellan den enskilde medarbetaren och kunden 
som själva affären äger rum (Informationsbroschyr, Affärskultur SWECO). Konsultens 
relation till kunden är avgörande för företagets framgång (Arnerup.Cooper, B., 1998). 
 
Värdeorden som ska genomsyra hela organisationen och sammanfatta de gemensamma 
värderingar som finns inom SWECO är kunskap, nyfikenhet och skaparglädje. Tanken är att 
orden ska ha olika innebörd för olika individer men kunden ska uppleva de tre 
nyckelbegreppen vid kontakt med företaget (Ibid.). Således har SWECO intentionen att 
marknadskommunikationen skall utgå ifrån en och samma värdegrund oavsett mottagare helt 
i linje med teorin om Common Starting Points (Van Riel, C., 1995). Ledningen anser att detta 
är ett långsiktigt arbete och är fullt medvetna om att värdeorden ännu ej har förankrats fullt ut 
i organisationen. Dock avser de att fortsätta detta arbete med målet att dessa tre ord verkligen 
skall genomsyra hela verksamheten (Nordh Rubulis, L., 2003-12-04). 
 
 

4.2.4. Extern kommunikation 

 
SWECOs hemsida är ett viktigt medium för att sprida information. Den är framtagen och 
utformad av informationsavdelningen, vilket vi tror kan bidra till dess användarvänlighet. 
Hemsidan erbjuder en rad sökvägar och bland annat kan de senaste reklamfilmerna beskådas. 
Även om de värdeord som står som grund för varumärket inte direkt har en central placering 
genomsyras hela hemsidan av värdeorden och det budskap SWECO önskar förmedla via sitt 
varumärke (Nordh Rubulis, L., 2003-12-04). 
 
Förutom vanliga arbetsmarknadsdagar ute på mässor och skolor försöker man även bjuda in 
studenter till företaget. Detta för att bättre kunna förmedla organisationens värderingar. 
Studenter får möjlighet till praktik, göra examensarbete med mera och man erbjuder även ett 
trainee-program kallat New Generation. Även personal från företaget försöker ha en nära 
kontakt med högskolor och universitet. Exempelvis sker i Göteborg föreläsningar på 
Chalmers med personal från SWECO (Petrini, J., Nordh Rubulis, L., 2003-10-12).  
 
Aktiviteterna mot studenter ses inte enbart i rekryteringssyfte utan även som marknadsföring 
inför framtiden, ett klart tecken på att SWECO använder sin företagskommunikation som ett 
strategiskt redskap (Van Riel, C., 1995). Företaget anser det viktigt att synas då studenter i 
framtiden kan arbeta för beställare. Det blir då allt viktigare att skapa medvetenhet och att 
profilera sig. För företag i konsultbranschen är det svårt att definiera en eftersökt 
konsultprofil, men en viktig egenskap är dock flexibilitet. Med hänsyn till den svårdefinierade 
rollen är det av vikt att attrahera en större massa av potentiella medarbetare. Grupper inom 
organisationen bör ha en stor flexibilitet. Detta gynnas även av den platta 
organisationsuppbyggnaden där varje chef förstår behovet i sin grupp. Nivån av stress kan 
vara ganska hög inom konsultverksamhet vilket gör det viktigt att hitta rätt medarbetare som 
kan fungera i den rollen. För att organisationen inta skall stagnera bör en viss 
personalomsättning finnas (Petrini, J., Nordh Rubulis, L., 2003-10-12). 
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Då koncernen anser det väsentligt med en viss personalomsättning och dessutom poängterar 
svårigheterna med att identifiera en specifik konsultprofil tolkar vi detta som att det i 
rekryteringsprocessen är svårt att vara säker på att hitta rätt person och att det slutgiltiga valet 
av vem som stannar i organisationen sker först efter en viss anställningstid. Detta skulle i så 
fall innebära att SWECO i allra högsta grad sköter rekryteringen utefter det sociala 
perspektivet där de personer som bäst fungerar i organisationen och dess kontext också blir de 
som stannar kvar en längre tid. Ytterligare tecken på att SWECO tillämpar det sociala 
perspektivet i sin rekrytering är att de framhäver vikten av att hitta personer som kan fungera i 
konsultrollen och organisationen (Lindgren, M., et al. 2001). 
 
Utvärderingen av studentkontakten görs bland annat genom att studera Universums 
undersökning ”Företagsbarometern”. ”Företagsbarometern” är Sveriges främsta oberoende 
undersökning bland blivande civilekonomer, civilingenjörer och IT-studenter. Resultaten 
speglar attityder och trender bland dagens studenter –morgondagens medarbetare. Över 6 500 
studenter på 31 universitet och högskolor medverkar i undersökningen och säger sitt om 
potentiella arbetsgivare och sitt framtida arbetsliv. Här har SWECO utsetts till årets bubblare 
och årets raket som klättrat snabbast på listan, år 2003 låg SWECO på plats nr 17 jämfört med 
plats nummer 24 år 2002 (www.universum.se, 2004-01-07). Vidare följer man även upp 
besök på hemsidan genom statistik (Nordh Rubulis, L., 2003-12-04). 
 
Användandet av TV-reklam är något nytt för företaget. Detta har nu använts för att lättare 
kunna förankra varumärket brett. Man vill skapa en mer allmän vetskap om sin organisation. 
Inför TV-kampanjen fick de SWECO-kontor som planerade kundaktiviteter under hösten 
hjälpmedel för att kunna hänga på och använda kampanjtemat. Den tredje reklamkampanjen 
omfattade förutom reklamfilmer i TV4, annonser i tidningar, baners på nätet, utomhusreklam 
med mera. På intranätet utvecklades mallar för hur inbjudningar och dylikt kunde utformas. 
Temat nyfikenhet skulle genomsyra alla aktiviteter och det utgör således en grund för ett 
samstämmigt budskap från företaget (Van Riel, C., 1995). Robert Gustavsson användes som 
huvudperson i reklamfilmerna på tv. Målet var att göra det gemensamma varumärket SWECO 
mer känt för allt fler svenskar (Informationsbroschyr ”Sverige kommer att bli mycket 
nyfiknare efter den 22 september” Surfar du på vågen? Stockholm 2003). Detta arbete med att 
stärka varumärket SWECO tror vi en viktig del i ambitionen att utmärka koncernen gentemot 
konkurrenter (Aaker, D., 1995). Alla medarbetare fick ta del av en broschyr som presenterade 
kampanjen i detalj. De uppmanades även ta kontakt med informationsavdelningen om de 
behövde hjälp med utformningen av lokala arrangemang (Informationsbroschyr ”Sverige 
kommer att bli mycket nyfiknare efter den 22 september” Surfar du på vågen? Stockholm 
2003). 
 
Företaget anser det viktigt att gå ut brett och bygga varumärket och vill vara känt bland alla 
sina intressenter. Detta anser vi gör reklamkampanjerna betydelsefulla även ur 
rekryteringsaspektens synvinkel. En viktig målgrupp för de breda kampanjerna är aktieägare 
och investerare. SWECOs aktie är sedan den 21 september 1998 noterad på 
Stockholmsbörsens O-lista och offentlig exponering anses gynnsamt. Kampanjerna riktar sig 
till en stor publik, på riksplanet. Marknadsföring gör företaget välkänt, vilket förmedlar styrka 
åt koncernen och skapar en känsla för vad SWECO står för. SWECO har inga lokala 
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reklamkampanjer för att få kunder. Dessa fås genom relationer som byggs upp utan stora 
marknadsföringsevenemang (Petrini, J., Nordh Rubulis, L., 2003-10-12). 
 
 

4.2.5. Summering av ledningens syn 

 
Marknadsföringskampanjer i syfte att stärka varumärket SWECO har på senare tid gjorts. 
Koncernledningen sätter stort värde i att förankra varumärket hos alla aktörer, även hos 
allmänheten. Detta har skett genom olika kampanjer där företagets värdeord har 
kommunicerats. Den senaste kampanjen profilerade orden Kunskap, Nyfikenhet och 
Skaparglädje. Gemensamma riktlinjer för de olika avdelningarnas rekrytering har utvecklats. 
Internt sker förankring av arbetssätt och varumärke genom diverse information, exempelvis 
via intranät och broschyrer. Utvärdering av marknadskommunikationen görs bland annat 
genom att utvärdera respons på platsannonser och se till antalet träffar på hemsidan.  
 
För extern kommunikation används, förutom riktade kampanjer, hemsidan som ett fungerande 
media. Stor vikt läggs även vid kontakten med högskolorna för att göra företaget känt bland 
potentiella medarbetare. SWECO har av företagsbarometern att utläsa en hög ranking bland 
studenterna. 
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4.3. De nyanställdas syn på integration av marknadsföring och 
rekrytering 

 
Nedan görs en genomgång, liknande den om ledningens uppfattning, baserad på utvärdering 
av enkätsvaren från de nyanställda på SWECO. Redovisningen sker under rubrikerna 
inledning, hur fungerar det, intern förankring och extern kommunikation. Rubriksättningen 
syftar till att ge läsaren en lättöverskådlig bild av ledningens och medarbetarnas 
uppfattningar. Inledningen beskriver statistiska fakta angående enkäten och under nästa 
punkt utvärderas hur respondenterna svarat på frågorna angående marknadsföring och 
rekrytering. De avslutande punkterna beskriver respondenternas syn på intern och extern 
kommunikation.  
 

4.3.1. Inledning 

 
Nedan följer en utvärdering av den enkät som gått ut till alla som blivit nyanställda på 
SWECO under första halvåret 2003. Totalt har 82 personer, varav 23 kvinnor och 59 män, fått 
enkäten skickad till sig via e-post. Respondenterna har haft cirka en vecka på sig att formulera 
sina svar och skicka tillbaka enkäten till uppsatsgruppen. 47 svar hade vid svarstidens utgång 
mottagits vilken ger en svarsfrekvens på 57 procent. Svar från både kvinnor och män har 
inkommit och fördelningen blad mottagna svar har varit 24 procent kvinnor och 76 procent 
män. Åldersspridningen har varit god med en medelålder kring 34 år (Enkätundersökning). 
 
 

4.3.2. Hur fungerar det? 

 
Att döma av enkätsvaren finns det en rad olika anledningar till att personerna sökt sig till 
företaget. En genomgående faktor är att personerna ser säkerheten i att arbeta i en större 
koncern som SWECO. Individerna prioriterar säkerheten som det stora företaget kan erbjuda. 
Speciellt bland dem som uttryckligen har velat arbeta inom konsultbranschen har Sveriges 
största teknikkonsultföretag varit ett naturligt val. Förutom de personer som medvetet velat 
arbeta på just detta företag är det påfallande många som inte kände till SWECO i stort sett 
alls, innan de blev anställda. Möjligtvis kändes namnet igen men hos denna grupp fanns ingen 
tydlig bild av vad företaget sysslade med. En del av de som inte kände till SWECO hade dock 
god kännedom om det dotterbolag där de numera har anställning. Vilket ej är underligt med 
tanke på att SWECO som koncern är ung, men dess dotterbolag har lång historia. Bland de 
som hade en klar bild av organisationen redan från början märks den gruppen som fått 
information genom sitt tidigare lärosäte eller via sitt tidigare arbete. En annan stor del av 
koncernens konsulter har inte direkt sökt sig till företaget utan istället blivit tillfrågade om 
anställning (Enkätundersökning). 
 
Hur personerna fick reda på att företaget sökte personal varierar stort men tre större 
informationskällor utkristalliserar sig dock. De tre kanalerna är företagets hemsida, 
information eller erbjudande från en person som redan är anställd, samt via annons i dags- 
eller fackpress. Bland dem som hittat informationen via hemsidan dominerar de som tidigare 
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kände till företaget. Hemsidan har upplevts som ett bra media med utförlig information och 
det är en betydande grupp som svarat att hemsidan var där upptäckten av den aktuella tjänsten 
gjordes. En annan stor grupp utgörs av dem som sedan tidigare känt någon på företaget eller 
som själv blivit kontaktad av personalsökande chef. Detta gäller både de som kommit i 
kontakt med verksamheten via ett tidigare arbete och de som kommer direkt från skolan 
(Enkätundersökning). 
 
Vad gäller SWECOs rekryteringsprocess har vi från ledningen fått indikationer på att denna 
möjligen kan variera något mellan olika avdelningar då ansvaret för processen ligger hos de 
olika avdelningscheferna. Dock framgår av enkätundersökningen att processen som sådan är 
kort och okomplicerad. Generellt gäller att respondenterna har haft en inledande kontakt med 
en representant från SWECO vartefter en intervju genomförts. Efter intervjun har 
respondenten blivit kontaktad av SWECO för att skriva kontrakt. I viss mån har den inledande 
kontakten föregåtts av att respondenten skickat in sina ansökningshandlingar, men i de fall där 
SWECO varit initiativtagare till en eventuell anställning har denna kontakt varit den absolut 
första i det aktuella rekryteringsförfarandet. Detta förfaringssätt kan i viss mån kritiseras som 
otillräcklig för att så lång möjligt säkerställa en framgångsrik rekrytering. Dock kan man i 
processen skönja de fyra delsteg som bör finnas med i rekryteringsprocessen (Prien, L., 
1992). Vi anser därmed att det inte finns några stora problem med detta förfaringssätt. 
 
På frågan vad respondenten anser att varumärket SWECO står för svarar en överväldigande 
majoritet med uttryck innehållande ordet kunskap. Kunskap och kompetens är värdeord som 
nämns frekvent, vilket även uttryck med innehållet stort konsultföretag görs. Även det faktum 
att företaget arbetar internationellt nämns som en positiv aspekt. Varumärket, bland de 
nyanställda idag efter cirka ett års anställning, står alltså för kunskap, kompetens och att det 
representerar ett mycket stort företag. Antydningar till att varumärket även står för en ganska 
tungrodd, stel och dyr organisation kan skönjas. Någon menade till och med att det stod för ett 
”börsbolag utan större empati”. I kontrast till detta fanns det även individer som menade att 
SWECO stod för nytänkande. Däremot har inte en enda respondent tagit med ordet 
skaparglädje i sitt svar, vilket kan ses som anmärkningsvärt då detta ord är ett av tre ord 
ledningen anser att varumärket skall förmedla (Enkätundersökning). I viss mån har de 
önskvärda värdeorden således förankrats, men precis som ledningen varit medveten om är 
detta arbete långt ifrån fullgjort. 
 
 

4.3.3. Intern förankring 
 
En stor del av den interna kommunikationen sker via företagets intranät samt genom 
gruppmöte på aktuell avdelning med genomgång av respektive chef. Intranätet verkar vara 
den primära kanalen för att sprida information ut i organisationen. Många menar att detta nät 
fungerar väl och att läsa av intranätet är en naturlig del i arbetet. Annars är det till stor del 
beroende på rutinerna på de olika avdelningarna hur pass väl förankrad central information 
blir. Informationen som ges kommer till stor del från avdelningschefen vid vecko- och 
månadsmöten (Enkätundersökning).  
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En allmän uppfattning är att kommunikationen mellan de olika dotterbolagen skulle kunna bli 
betydligt bättre. Ett direkt koncerntänkande saknas och det råder istället fortfarande stora 
skillnader mellan de olika enheterna. En del menar att hela verksamheten, både professionellt 
och trivselmässigt, skulle gynnas av ett mer nära samarbete mellan dotterbolagen. Någon 
uttryckte denna förhoppning som ”mer koncerntänkande, mindre skyddande av 
resultatenhetsgränser” en annan menade att man hade ”sluppit uppfinna hjulet två gånger” om 
mer samarbete hade funnits. Någon menade att en gemensam referensdatabas skulle göra 
samarbetet lättare (Enkätundersökning). 
 
På frågan vad som skulle göra SWECO till en mer attraktiv arbetsplats kommer samma 
resonemang upp till ytan. Flera vill se ett tydligare samarbete mellan de olika bolagen. Detta 
inte enbart för att dra nytta utav varandras tjänster utan även för att skapa en mer enhetlig 
företagskultur. Många menar att det är till stor del upp till de olika individerna att skapa 
trivsel (Enkätundersökning). En tydlig företagskultur med engagerade medarbetare skulle 
förstärka den allmänna trivseln. Starkare intern förankring av de värdeord som ligger till 
grund för SWECOs varumärke skulle kunna bidra till såväl starkare företagskultur och 
ytterligare trovärdighet i varumärket externt (Van Riel, C., 1995).Flera menar att en tydligare 
laganda skulle skapa trivsel och göra arbetet ännu mer attraktivt. Lagandan skulle kunna nås 
via fler gruppaktiviteter ”teambuilding” inom arbetsplatsen (Enkätundersökning). Denna 
önskan om en starkare företagskultur kan ses som en del i ledningens arbete med att förankra 
varumärket SWECO internt. Anledningen till detta är att varumärket fungerar som 
identifiering av företaget och därmed kan både varumärke och företagskultur bidra till att 
stärka varandra (Kotler, P. et al, 1999). 
 
Idag menar en del respondenter att vissa arbetsplatser präglas av stor individualitet där man 
försöker hålla de olika uppdragen för sig själv beroende på olika resultatenheter. Andra saker 
som nämns för att göra arbetsplatsen mer attraktiv är mer förmåner i form av träningskort, 
attraktiva kontorslägen, mindre tröghet i organisationen. Även mer specialkompetens/ 
vidareutbildning anses viktigt, gärna på betald arbetstid och dessutom framkom önskemål om 
högre lön. Det finns också personer som menar att företaget borde synas mer i media för att 
skapa allmän kännedom (Enkätundersökning).  
 
Uppfattningen om trivsel verkar vara till stor del avdelningsberoende där den specifika 
situationen på avdelningen styr. Vissa menar att det för den nyanställde inte är lätt att få 
igenom idéer då det kan råda en konservativ syn på föreändringsprocesser. Detta motsäger i 
viss mån den inställningen koncernledningen har om att organisationen är en platt sådan, men 
även här verkar detta vara avdelningsberoende. Dock skiftar uppfattningarna markant och 
vissa menar att arbetsplatsen redan idag är mycket attraktiv och lyfter fram det ”nya” 
koncerntänkandet som en positiv aspekt (Ibid.). I fråga om svårigheter för nyanställda att få 
fram sina synpunkter eller idéer kanske det kan vara en idé att se över denna faktor i den 
organisatoriska miljön. En förutsättning för att få till stånd effektiva arbetsprestationer är att 
individens kompetens, arbetets krav och den organisatoriska miljön står i överensstämmelse. I 
det fall nyanställdas åsikter och idéer ej kommer fram kan det möjligen förhålla sig så att 
vissa individers kompetens ej utnyttjas till fullo (Prien, L., 1992). 
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Överlag är majoriteten av de nyanställda nöjda med sin situation. Företagets stora kunnande 
och innehav av kompetens lyfts fram. Företaget tillhör toppen av Sveriges 
teknikkonsultföretag. SWECO står för en trygg organisation med stor kunskap och kompetens 
och tydliga mål. En person uttryckte följande då den ombads beskriva vad SWECO står för: 
”Kan man bara lösa upp gränsstriderna så är SWECO den perfekta arbetsplatsen” 
(Enkätundersökning).  
 
Den interna förankringen av olika kampanjer berördes också till viss del i vissa respondenters 
svar angående hur företagets marknadsföring fungerar. Många upplevde ”nyfiken-kampanjen” 
som otydlig och att en klar målgrupp saknades. Kampanjen verkade inte vara tillräckligt 
internt förankrad för att vinna de anställdas förtroende. Detta visar på att trots ledningens 
intentioner har inte arbetet med den gemensamma värdegrunden lyckats fullt ut (Van Riel, C., 
1995). Vissa menade att TV-kampanjerna var bra men att syftet inom företaget inte 
kommunicerads på bästa sätt. Någon uttryckte exempelvis att det var slöseri med pengar att 
skicka hem periskop till de anställda (Enkätundersökning). Dessa synpunkter rörande 
kampanjen visar på vikten av att internt förankra externa budskap. Då intern acceptans är av 
betydelse för att kunna ge ett trovärdigt budskap externt (Grönroos, C., 1998). 
 
 

4.3.4. Extern kommunikation 
 
Den allmänt rådande uppfattningen verkar vara att SWECO är ett extremt kunnigt och 
kompetent företag inom många områden men att för få vet om det. Att denna uppfattning 
existerar internt är ett tydligt tecken på att den interna marknadsföringen fungerar väl. Många 
klagar dock på att företaget är okänt bland folk och att det syns för lite i media. Även en 
betydande del av de nyanställda visste inte något om SWECO förrän de väl sökte arbete på 
företaget. Trots att många vill göra organisationen mer känd, är det en stor grupp som anser 
att den personliga kontakten är den absolut viktigaste marknadsföringskällan. Den kontakt 
som sker dagligen mellan köpare och kund. Samma resonemang förs av Arnerup-Cooper et al 
(1998). Denna kontakt som sker på en mer lokal nivå än de centrala satsningarna upplevs som 
viktig. Denna marknadsföring på individnivå tros skapa förutsättningar för att behålla kunder. 
Tänkandet om att de personliga kontakterna är det viktigaste sättet att marknadsföra företaget 
står i överensstämmelse med de resonemang Grönroos (1998) för. En respondent uttrycker sin 
frustration över svårigheten att skaffa nya kunder. Det berättas om 100 kundsamtal via telefon 
som lett till 4 möten och inga avslut. Att då istället lägga mer krut på att behålla befintliga 
kunder ses som ett marknadsföringsmål (Enkätundersökning). 
 
”Nyfiken-kampanjen” som pågått under hösten nämns bland svaren på frågorna om hur 
marknadsföringen upplevs och hur den skulle kunna göras bättre. Hur kampanjen upplevs 
skiftar, och den får både positiv och negativ respons. Bland dem som är positiva nämns 
argument som att det är ett spännande grepp att marknadsföra SWECO på ”bred front”. TV 
ses som ett bra media här och att varumärket ska bli mer allmänt känt uppskattas. De finurliga 
sketcherna i reklaminslagen ses också som positiva och en del vill ha fler 
marknadsföringsaktiviteter i den stilen (Ibid.). 
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De negativa kommentarerna kring kampanjen dominerar dock och det samlade budskapet är 
att det har varit för otydligt. Den allmänna kännedomen om företaget har inte ökat. 
Reklamfilmerna var bra men det berättades aldrig vad SWECO var. Någon menade att 
reklamen var svår att ta till sig, att man borde tydliggöra mer. En respondent uttryckte sig om 
TV-reklamen på följande sätt ”SWECO blev bisak istället för huvudsak” en annan menade att 
marknadsföringen låg på en ”låg nivå för ett så kompetent företag”. Personerna menade att 
företagets kunder på kommuner och förvaltningar inte kunde ta till sig denna typ av reklam. 
Den borde göras mer saklig och stilren där företaget talade om sin kompetens om syftet är att 
generera kunder (Enkätundersökning). Denna skeptiska inställning bör tjäna som ett 
varningens ord till ledningen då ett budskap måste accepteras internt för att kunna vinna gehör 
externt (Grönroos, C., 1998). 
 
Förslag på hur marknadsföringen kan bli bättre gavs till stor del. Många menade att 
relationsbyggande och den personliga kontakten var viktig. Vi tolkar detta som att anställda 
på SWECO ser kundkontakten som den viktigaste delen i marknadsföringen av företaget. De 
anställda har således en bra förståelse för det faktum att alla på ett tjänsteföretag kan betraktas 
som säljare och detta är något ledningen bör ta fasta på i arbetet med att etablera företagets 
värderingar externt (Grönroos, C., 1998). Att synas mer på stan, även personligen, och på så 
vis bli mer allmänt känt på en lokal nivå är också synpunkter som återkommer i enkätsvaren. 
Marknadsföringen borde i högre grad rikta sig mot kunden, även om respondenterna samtidigt 
ville göra företaget mer känt för den stora massan. En del menade att företaget är för dåligt på 
att synas i pressen, när upphandlingar och kontrakt är vunna talas detta inte om. Att ge en mer 
enad bild av koncernen bör också prioriteras, detta nämns dels i marknadsföringsavseende, 
men även i rekryteringshänseende (Enkätundersökning).  
 
Någon uttrycker vikten av att den interna kommunikationen måste fungera om de anställda 
ska kunna fungera som ambassadörer. Det faktum att ledningen ser de anställda som 
företagets kulturbärare visar på att denna intention finns från både ledningens och de 
anställdas håll och därför finns goda möjligheter att verkligen få detta att fungera. Teknik och 
utveckling nämns även som viktiga aspekter i marknadsföringen. Företaget måste vara framåt 
och vara ledande i utveckling, vilket sedan genomsyrar hela företagskulturen. En del menade 
att marknadsföringsinitiativ på dotterbolagsnivå hämmades av toppstyrningen från 
koncernledningen. Marknadsföringen kunde bli mer effektiv på lägre nivå om det gavs friare 
tyglar, med detta menade respondenterna att möjligheterna till lokala aktiviteter borde utökas 
(Ibid.).  
 
Det samlade intrycket hur marknadsföringen ska bli bättre är att den bör bli tydligare och 
primärt rikta sig mot kunden. Detta dels via traditionell marknadsföring, men det är de 
personliga kontakterna och relationerna som det talas mest om (Ibid.). Återigen ges en 
fingervisning om personalens förståelse för sin egen betydelse i marknadsföringen av 
SWECO (Arnerup- Cooper, B., et al, 1998). 
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4.3.5. Summering av de nyanställdas syn 

 
På utsänd enkät uppgick svarsfrekvensen till 57 procent. Många av dem som sökt sig till 
SWECO ser en stor fördel i företagets storlek. Den vittnar om en trygg och kunnig 
arbetsplats. En del personer som är anställda hade väldigt lite kunskap om koncernen innan 
anställning. Bland sätten personalen fick reda på att personal behövdes märks tre sätt, via 
hemsidan, från annan anställd eller via annons. Uppfattningen om vad varumärket SWECO 
står för idag är förhållandevis gemensam bland personalen och domineras av Kunskap, 
Kompetens och Storlek. Det finns även de som menar att det står för en trög organisation. 
Den interna kommunikationen domineras av information från närmsta chef och via intranätet. 
Större integration mellan de olika dotterbolagen efterlyses. Överlag är de nyanställda klart 
nöjda med sin arbetssituation.  
 
Marknadsföringskampanjerna upplevs i regel för otydliga och som riktade mot fel målgrupp. 
De anställda anser inte att kampanjerna varit rätt metod för att locka ny kunder. Många vill ha 
ett klarare budskap. Flera efterlyser dock en ökad allmän kännedom om varumärket. 
Kontakten mellan konsult och kund anses väldigt viktig. 
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4.4. Diskussion 
 
Nedan diskuteras det empiriska materialet med utgångspunk från teorin samt författarnas 
inhämtade erfarenheter kring ämnet. Jämförelser och likheter/olikheter från de olika 
respondenternas svar tas upp. Försök till utvärdering av företagets interna och externa 
kommunikation görs utifrån inhämtad kunskap. 
 
 
Intentionen att stärka SWECOs varumärke har på intern nivå fallit väl ut. Koncernens strategi 
att stärka varumärket på bred front ligger helt och hållet i linje med personalens önskemål. 
Flertalet respondenter uttrycker önskemål om att SWECO ska göras mera allmänt känt. 
Anledningarna är många. En del menar att arbetsplatsen blir mer attraktiv om varumärket är 
känt, vissa säger att det vore bra i marknadsföringssyfte och någon menade att det skulle 
stärka samhörigheten och lagandan på arbetsplatsen. Att stärka varumärket är alltså en åtgärd 
som verkar vara väl underbyggd i koncernens olika delar. 
 
Flertalet respondenter talar i termer som kunskap, kompetens och storlek då varumärkets 
innebörd ska beskrivas. Aaker (1995) talar om nyttan med ett starkt unikt varumärke. Han 
menar att ett varumärke, till skillnad från ett företags produktion, inte kan kopieras (Aaker, 
D., 1995). Respondenternas uppfattningar om vad varumärket står för, kan vara ett resultat av 
medveten intern kommunikation i kombination med nya och gamla egna erfarenheter. Bland 
svaren angående bilden av företaget innan anställning finns en stor grupp med en liknande 
uppfattning redan då. Dessa personer kände till varumärket sedan tidigare och har ungefär 
samma uppfattning idag; kunskap och kompetens framhävs. En annan grupp av 
respondenterna säger sig inte haft någon uppfattning om varumärket SWECO innan 
anställning. Personerna har sökt sig till många olika potentiella arbetsplatser eller själva blivit 
kontaktade av företaget. Denna grupp, som inte visste något om organisationen innan 
anställning, tenderar dock ha fått en mer samstämmig bild av vad varumärket står för efter en 
kort tids anställning. Ungefär samma resonemang som i gruppen med förförståelse förs och 
liknande värdeord nämns. På detta plan fungerar således SWECOs interna marknadsföring.  
 
Ovanstående tyder på att internt kommuniceras, medvetet eller omedvetet, en förhållandevis 
likartad bild av vad varumärket står för. Risken/chansen finns dock att uppfattningen som 
hyses är ett resultat av det egna arbetet istället för mottagande av någon medveten strategi. Av 
svaren att döma anser flera att varumärket står för just dessa begrepp: kunskap, kompetens 
och storlek, men samtidigt hörs rop på en mer enhetlig och interaktiv arbetsplats. Vissa menar 
att kompetensen inte alls utnyttjas på bästa sätt eftersom ett större koncerntänkande saknas. 
Koncerntänkandet finns däremot uttalat från ledningens sida och mycket goda intentioner på 
ökad integrering finns. Det förefaller dock som att denna process är tidskrävande och att det 
ute i organisationen lever kvar gamla ”uppdelningar” där det nya koncerntänkandet inte slagit 
igenom. 
 
Ledningen nämner tre värdeord som under hösten har kommunicerats ut i företaget och dessa 
är kunskap, nyfikenhet och skaparglädje. Av dessa är det utan tvekan ordet kunskap som har 
fastnat hos de nyanställda. Om deras association till kunskap beror på att de har tagit del av 
den interna kampanjen eller för att de helt enkelt tycker att företaget besitter stor kunskap är 
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svårt att säga. Många hade uppfattningen att SWECO stod för kunskap, redan innan de blev 
anställda.  
 
Ledningen för SWECO will uppnå en tydlig affärskultur som genomsyrar hela verksamheten. 
Detta har bland annat visats genom utdelande av en informationsfolder kallad ”Affärskultur”. 
Vikten av en gemensam kultur och ett koncerntänkande nämns i en del av företagets 
informationsbroschyrer. Intentionerna är mycket viktiga och de visar på att ledningen har för 
avsikt att skapa ”ett företag” av koncernen. Denna ökade fokusering på integration och social 
samhörighet på arbetsplatsen ligger helt i linje med vad som rekommenderas för att minska 
ohälsan i arbetet (Halling B., et al., 2002). Skapandet av en klar och tydlig identitet är en 
viktig del i ett företags utveckling och en avgörande faktor för hur företaget kommer att 
upplevas av sin omgivning (Van Riel, C., 1995). Respondenternas svar på dessa 
frågeställningar, angående hur arbetsplatsen kan bli mer attraktiv och dylikt, visar dock på 
stora skillnader inom koncernen. En del upplever en hög grad av medbestämmande och att det 
sker en stor integration på den aktuella avdelningen. De menar att det är lätt att komma med 
förslag och idéer och att en öppen attityd gäller. Sedan finns det de som menar att det är 
motsatsen som råder. Att det är ett väldigt försvarande av gamla gränser och att det finns en 
rädsla för att ge jobb till andra. De säger att inom koncernen finns en hög grad av 
avdelningstänkande och att man ej ser koncernen som ett gemensamt stort företag. Någon 
säger att det är svårt för nya att få gehör för sina idéer då det finns ett motstånd från de som 
varit anställda länge. 
 
Resonemanget visar att ledningen tydligt har för avsikt att skapa en gemensam fungerande 
koncern. Dock har implementeringen av koncerntänkandet inte fungerat fullt ut. Skillnader 
och gränser mellan de olika dotterbolagen lever kvar inom vissa delar av organisationen. Det 
bör ligga i företagets intresse att ytterligare verka för att en mer enhetlig företagskultur 
verkligen utvecklas. 
 
Vad gäller den under hösten genomförda marknadsföringskampanjen, har responsen bland de 
anställda varit tämligen skiftande. Åsikterna har gått isär rörande meningsfullheten av att 
genomföra en kampanj med hänsyn till de kostnader som är förknippade med TV-reklam. En 
del anställda har tyckt att kampanjen varit allt för klatschig och glättig för ett företag som 
SWECO medan andra har ansett att kampanjen på ett bra sätt förmedlat de värderingar 
företaget står för.  
 
Anmärkningsvärt är att oavsett om de anställda varit positiva eller negativa till kampanjen har 
den relativt övergripande åsikten varit att kampanjen ej bidrar till att skapa ett större 
kundunderlag för SWECO och att det därför varit en onödig utgift som istället borde ha 
budgeterats för kundkontakt på lokal nivå. Vidare har en del av de anställda ansett att den 
interna information som gick ut i samband med kampanjen innebar onödiga kostnader för 
företaget. Problemet häri består egentligen inte av huruvida de anställda tyckt att 
reklamkampanjen varit bra eller dålig utan det faktum att de anställda uppfattat kampanjen 
som en strategi från ledningen att locka nya kunder, vilket inte varit fallet.  
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Ledningens syfte med kampanjen har varit att stärka SWECOs varumärke på bred front och 
detta är uppenbarligen något som inte har gått fram i den interna förankringen av kampanjen. 
Särskilt anmärkningsvärt är detta då de anställda generellt anser det av vikt att stärka 
varumärket SWECO, men att de ändå inte förstått att detta var syftet med kampanjen. 
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5. SLUTSATSER OCH TEORETISK UTVECKLING 
 
Under denna rubrik dras ett antal slutsatser kopplade till de resonemang som förts i 
föregående kapitel. Slutsatserna visar på rekommendationer att beakta då ställningstagande 
angående marknadsföring och rekrytering skall tas på företagsnivå. Vidare visas en modell 
utarbetad av uppsatsgruppen som belyser vikten av att kommunicera ett överensstämmande 
budskap från en organisation.  
 
 
5.1. Slutsatser 
 
Vad gäller SWECOs arbete med att stärka varumärket är detta något som ligger i linje med 
personalens önskemål. Personalen ser ett flertal fördelar med ett starkare varumärke såsom en 
mer attraktiv arbetsplats och bättre sammanhållning. Att uppbyggandet av ett starkt 
varumärke är så pass väl underbyggt i koncernen ger goda förutsättningar för framgång i 
processen. På vissa plan fungerar även den interna marknadsföringen, i synnerhet vad gäller 
den bild av företaget, som kompetent och kunnig, vilken ofta nämns av de anställda. Att 
SWECO lyckas i denna del av sin interna marknadsföring är något de borde kunna dra nytta 
av i den interna förankringen av externa marknadsföringsaktiviteter. Idag verkar detta inte 
vara fallet då syftet med genomförda kampanjer ej har förankrats hos de anställda. Målet för 
kampanjen har varit att stärka varumärket, men de anställda har sett kampanjen som ett sätt att 
generera kunder. 
 
Ett utav de problem som finns inom koncernen SWECO är den uppdelning i olika dotterbolag 
som existerar internt. Företaget önskar skapa en enhetlig bild utåt och det är av stor vikt att de 
även arbetar med detta internt. Både vad gäller de anställda och ledningen finns denna önskan 
om en bättre samnnanhållning och mer utvecklat koncerntänkande. Vi anser att detta arbete 
bör fortsätt och intensifieras. 
 
I fråga om rekryteringen av personal till SWECO verkar detta fungera bra på så sätt att de 
nyanställda ansåg själva processen vara friktionsfri. Den korta tidsåtgången från 
rekryteringens början till slut upplevs även den positivt bland respondenterna. Rörande 
framgången med att få in personer med värderingar i överensstämmelse med SWECOs 
företagskultur kan vi inte ge något exakt svar. Dock verkar det som att detta fungerar väl då 
de anställda efter en viss tids anställning har en förhållandevis samstämmig bild av vad 
varumärket SWECO står för. Denna samstämmighet gäller oavsett om de anställda haft 
kännedom om SWECO innan rekryteringsprocessen början eller ej. 
 
De slutsatser som huvudsakligen besvarar frågan varför företag bör integrera marknadsföring 
och rekrytering är alla dessutom kopplade till den interna marknadsföringen. Vikten av att 
förankra ett budskap och dess syfte kan inte nog poängteras. I vår studie har vi visat på att 
personalen utgör en viktig del i marknadsföringen och att det dessutom är av vikt att 
personalen innehar värderingar som står i överensstämmelse med företagets. 
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Den problematik som vi identifierat rörande integrationen av marknadsföring och rekrytering 
i kunskapsintensiva tjänsteföretag rör huvudsakligen vikten av att rekrytera personer som, 
förutom att bidra till organisationens effektivitet och möjlighet att förverkliga affärsidén, även 
kan bidra till att positivt stärka företagets varumärke. Rekryteringen bör därför ske på ett 
sådant sätt att den bidrar till att stärka de värderingar och normer företaget önskar förmedla 
via sitt varumärke genom att personer som delar eller kan tänkas acceptera dessa värderingar 
och normer rekryteras till företaget. 
 
Vidare är det även av stor vikt att den interna och den externa marknadsföringen står i 
överensstämmelse med varandra på så sätt att företaget även internt arbetar för att förmedla 
det budskap de sänder ut externt. Dock är det i detta fall inte enbart budskapen i sig som är av 
vikt utan även syftet med eventuella externa kampanjer måste förankras i organisationen via 
den interna marknadsföringen. Anledningen till att detta är av stor vikt är att det måste finnas 
en intern förståelse för syftet med de kampanjer som genomförs, då risken annars finns att 
organisationens medlemmar ej inser vikten av den aktuella kampanjen och att missnöje 
därmed uppstår rörande kostnadsfördelningar inom organisationen. Detta missnöje kan uppstå 
trots att organisationens medlemmar faktiskt tycker att kampanjen i sig är bra och förmedlar 
ett budskap som de anser står i överensstämmelse med varumärket. Risken finns då att en 
negativ spiral uppstår som på längre sikt leder till missnöjda medarbetare, minskad 
effektivitet och kanske till och med att en negativ bild av företaget förmedlas utåt via dessa 
missnöjda medarbetare. 
 
 
5.2. Överensstämmande budskap, en teoretisk modell 
 
Utifrån de erfarenheter vi fått under undersökningens genomförande samt de slutsatser vi 
kommit fram till har vi försökt utveckla den befintliga teorin rörande marknadsföring och 
rekrytering. I vår inledning kommenterar vi det faktum att det i flera teorier indirekt finns en 
koppling mellan de båda områdena. Dock har vi saknat en konkret modell som ger en bra bild 
av hur rekrytering och marknadsföring på ett positivt sätt kan samverka. Båda områdena 
sänder ut budskap om företaget såväl externt som internt och detta har vi tagit fasta på i 
utarbetandet av vår modell. De budskap som ett företag sänder ut bör stå i överensstämmelse, 
precis i enlighet med Van Riels (1995) teori och vi anser att de även måste vara väl 
förankrade internt både vad gäller innehåll och syfte. 
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För att tydliggöra hur samverkan bör ske mellan de budskap ett företag sänder ut via sin 
marknadsföring, rekrytering och interna marknadsföring har vi tagit fram en modell (se Figur 
3). Modellen visar på hur de tre områdena gemensamt kan bidra till effektivitet i 
organisationen såväl som i dess arbete med att stärka sitt varumärke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MF = Marknadsföring 

IMF = Intern marknadsföring 

R = Rekrytering 

   Figur 3. Effektivitet genom överensstämmande budskap 

 
De tre cirklarna i figur 3 symboliserar de tre budskap företaget förmedlar eller önskar 
förmedla via sin marknadsföring, rekrytering och interna marknadsföring. De områden där de 
tre cirklarna överlappar varandra visar på överensstämmelsen mellan de olika budskapen. Det 
område där budskapen från företagets marknadsföring och dess interna marknadsföring 
överlappar varandra innebär således att värderingar och normer som företaget förmedlar 
externt även är förankrade internt, eller omvänt att de värderingar och normer som är internt 
förankrade även förmedlas externt. Vidare innefattas i denna överlappning även det faktum att 
syftet med den externa marknadsföringen är väl förankrad internt på så sätt att medarbetarna 
inte enbart förstår vilket budskap företaget önskar förmedla externt utan även varför 
marknadsföringen genomförs på det sätt som sker.  
 
Överlappningen mellan de budskap företaget förmedlar via sin marknadsföring och 
rekrytering visar på hur väl företaget lyckas attrahera sökanden med värderingar och normer 
som stämmer överens med det budskap företaget förmedlar genom sin marknadsföring. 
Omvänt gäller även att företaget i sin rekryteringsprocess, med hänsyn till vilka personer som 
blir kallade till intervju och som i slutändan blir anställda, lyckas förmedla ett budskap som 
stämmer överens med de värderingar och normer som förmedlas genom företagets 
marknadsföring. Vidare visar överlappningen mellan rekryteringsbudskapet och det interna 
marknadsföringsbudskapet på hur väl företaget lyckas rekrytera personer som kan arbeta och 
verka effektivt i enlighet med de interna normerna och värderingarna, d.v.s. företagskulturen. 
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Den visar även på hur väl företaget lyckas med att förankra företagskulturen hos de personer 
som rekryteras till företaget. 
 
Slutligen visar den del där alla tre cirklarna överlappar varandra hur väl företagets lyckas med 
denna integration totalt sett. Ju större denna del är desto mer effektivt lyckas företaget såväl 
externt som internt etablera de normer och värderingar som ligger till grund för företagets 
verksamhet. En allt större överensstämmelse mellan dessa tre olika budskap innebär således 
att företaget kan uppnå större effektivitet och dessutom mer effektivt stärka sitt varumärke. 
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6. REKOMMENDATIONER TILL SWECO 
 
Nedan följer ett antal rekommendationer specifikt till företaget SWECO, utarbetande med 
hänsyn till inhämtad kunskap och förståelse uppnådd under uppsatsarbetets gång. 
 
Det vi anser vara av största vikt för SWECOs fortsatta arbete med att stärka sitt varumärke är 
att de bör understödja sina kampanjer med en bättre intern förankring där de även för fram 
syftet med kampanjen. Visserligen har de gått ut med bra information om den senaste 
kampanjen och dess innehåll, men de har ej lyckats förmedla kampanjens syfte internt. Av det 
resultat vi fått fram i vår undersökning kan utläsas att de nyanställda ej har förstått att 
kampanjen syftar till att stärka varumärket SWECO, utan de har fått uppfattningen att 
kampanjen skall generera kunder. Större tyngdpunkt bör alltså läggas på intern förankring och 
information då det som inte kan säljas till den egna organisationen kan inte heller kan säljas 
till marknaden. 
 
Vidare är det av vikt för SWECO att integrationen mellan de olika dotterbolagen utvecklas 
och förbättras. Flertalet av de tillfrågade upplever en avsaknad av samarbete mellan olika 
delar i organisationen eller åtminstone en svårighet att få den typen av samarbete att fungera 
på ett smidigt sätt. Detta är dock något vi tror att SWECO arbetar med redan idag och det 
torde inte heller vara ett unikt problem för just den här koncernen. SWECO har en uttalad 
intention att stärka koncernen och tydliggöra denna som en enhet med gemensamma 
värderingar och normer. Detta arbete anser vi att de definitivt skall fortsätta med, då det ligger 
helt i linje med de anställdas önskemål. Vi anser att ledningen aktivt bör verka för ett minskat 
revirtänkande inom organisationen där win-win situationer som uppstår ur ett väl fungerande 
samarbete mellan dotterbolag premieras och framhävs. Detta i syfte att stimulera just 
samarbete över gränser. 
 
Som förslag på åtgärder SWECO kan vidta för att underlätta denna process rekommenderar vi 
en utveckling av intranätet där detta blir av större vikt i de anställdas arbete på så sätt att de 
har möjlighet att kommunicera och ge varandra hjälp och råd inför olika projekt. Förslaget 
från en av respondenterna om att upprätta en form av referensdatabas tror vi är en bra idé. Att 
premiera anställda som ställer upp för varandra oavsett bolagstillhörighet kan vara ett sätt att 
stärka och uppmuntra samarbete internt och dessutom skulle det vara till gagn för alla 
dotterbolag och därmed, i det långa loppet, även koncernen som helhet. 
 
I övrigt anser vi också att SWECO bör fortsätta med sina marknadsföringsaktiviteter och i 
perioder då det föreligger behov av rekrytering kan dessa aktiviteter intensifieras. Vi anser 
nämligen att den typ av kampanj SWECO genomförde i höstas med fördel kan användas både 
för att stärka varumärket och för att locka nya medarbetare till företaget. 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING/STUDIER 
 
Under denna rubrik ger författarna förslag på områden som vore intressanta att bedriva 
fortsatt forskning kring. Bland övriga förslag nämns ett deduktivt test av författarnas 
utarbetade teoretiska modell för effektivitet genom överensstämmande budskap som exempel 
på intressant fortsatt forskning. 
 
 
I arbetet med att genomföra denna undersökning har ett flertal olika intressanta 
frågeställningar dykt upp. Dessvärre har vi ej haft möjlighet att närmare gå in på sådant som 
ej haft anknytning till undersökningens syfte och vi tänkte därför ta upp de frågeställningar vi 
funnit mest intressanta som förslag till fortsatt forskning. 
 
Vad gäller SWECO och deras arbetssätt kan vi tänka oss ett flertal olika frågeställningar som 
kan vara intressanta att titta lite närmare på. Till att börja med hade det ur 
marknadsföringssynpunkt varit intressant att undersöka hur pass väl etablerat varumärket 
SWECO är bland allmänheten och hur deras reklamkampanjer har uppfattats generellt. 
 
Ur ett rekryterings- och internt marknadsföringsperspektiv kan det vara av vikt för SWECO 
att genomföra en undersökning av hur uppfattningar varierar mellan de olika dotterbolag. 
Detta då en sådan undersökning kan tänkas bidra till förståelse för hur de skall fortsätta 
arbetet med att framgångsrikt implementera ett mer enhetligt koncerntänkande. Att dessutom 
genomföra en undersökning bland olika segment av medarbetare (d.v.s. inte enbart 
nyanställda) skulle också kunna bidra till en mer detaljerad bild av interna värderingar och 
normer bland personalen. 
 
Vad gäller vidare forskning som inte specifikt måste handla om SWECO tycker vi att det 
hade varit intressant att se en studie där vår teoretiska modell om överensstämmande budskap 
prövas deduktivt. En sådan undersökning skulle vara av intresse för att se hur hållbar 
modellen är i praktiken. 
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BILAGA 1: 
 
Projektskiss – SWECO 
 
Marknadsföring och rekrytering är två områden som har en nära koppling av många olika 
skäl. Då en organisation arbetar med rekrytering är det av stor vikt att man finner de personer 
som har störst möjlighet att kunna bidra på ett effektivt sätt i organisationens verksamhet. För 
att en person skall kunna fungera effektivt i organisationen är det väsentligt att denna person 
också har en insikt och förståelse för de värderingar och visioner som ligger till grund för 
organisationens verksamhet. Att hitta personer som kan se och förmedla en organisations 
visioner blir enligt oss en allt viktigare del i företags rekryteringsarbete. Marknadsföring utgör 
det huvudsakliga verktyget som organisationer använder sig av för att förmedla värderingar 
och visioner externt. I arbetet med att finna rätt personer, utvecklas olika riktlinjer vad gäller 
rekryteringsarbetet i syfte att förmedla ett budskap som lockar ”rätt” personer att söka sig till 
organisationen. Kopplingen mellan de båda områdena är med andra ord att marknadsföringen 
kan bidra till att ”rätt” personer söker sig till organisationen och rekryteringsarbetet kan bidra 
till att förmedla de värderingar organisationen står för.  Med hänsyn till den koppling som 
finns mellan områdena rekrytering och marknadsföring är det av stor vikt att dessa båda 
områden står i överensstämmelse med varandra. Vi tror att en allt för stor diskrepans dem 
emellan kan påverka organisationens trovärdighet såväl internt som externt och därmed 
resultera i en negativ marknadsföring. Av denna anledning är det viktigt att organisationer 
arbetar medvetet med dessa båda områden och kopplingen dem emellan. 
 
SWECO är ett konsultföretag som är verksamt inom områdena miljö, teknik och arkitektur. 
De arbetar med stora projekt såsom t.ex. Öresundsbron och Citytunneln där de inriktar sig på 
konstruktion, utformning och miljöanpassning. Verksamheten spänner brett över områden 
som trafikteknik, stadsplanering, miljösanering och andra typer av miljörelaterade frågor. För 
mer information om SWECO se bilaga. 
 
I sin senaste reklamkampanj har företaget lyckats koppla de båda områdena, marknadsföring 
och rekrytering, väl. Reklamfilmerna visar en person som hamnar i olika typer av underliga 
situationer på grund av sin nyfikenhet och filmerna avslutas med kommentaren ”utveckla din 
nyfikenhet hos oss istället” och SWECOs logotyp. I denna reklamfilm uppmanar företaget 
således människor att söka arbete hos SWECO samtidigt som bilden av att vara ett 
nyskapande och innovativt företag förmedlas. För oss i gruppen är denna typ av tv-reklam där 
rekrytering och marknadsföring direkt sammankopplas något förhållandevis nytt. 
 
Eftersom SWECO använder en strategi där marknadsförings- och rekryteringsarbete kopplas 
tätt till varandra anser vi att företaget är intressant att undersöka. Vi avser därför att göra en 
studie över SWECOs marknadsförings- och rekryteringsarbete. Vi önskar ta reda på vilka 
olika typer av kampanjer de arbetar med, vad de har för policys och hur de arbetar rent 
praktiskt med dessa två områden och kopplingen dem emellan. Vi vill även undersöka vilka 
beslut och erfarenheter som har legat bakom framtagandet av denna rekryteringsprocess. 
Frågor vi hoppas få svar på är: Hur väl lyckas SWECO med detta arbete? Hur pass medveten 
är strategin att koppla samman rekrytering och marknadsföring, vilken aspekt väger tyngst?  



FEK 581: Kandidatuppsats, HT2003, Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag 
Hartzén, A-C., Larsson, K. och Laurell, J. 

 65  

Positiva och negativa aspekter med arbetssättet och hur SWECO genomför det? Vilka 
förbättringar kan eventuellt göras i SWECOs angreppssätt? 
 
Studien avser vi att genomföra som en fallstudie där vi kommer att titta på såväl primär- som 
sekundärdata. Eftersom de fakta vi behöver huvudsakligen står att finna hos 
personalavdelningen och informationsavdelningen kommer vi att arbeta med intervjuer av 
nyckelpersoner samt informationsmaterial från dessa och företaget i stort. Vårt mål är att 
kunna göra någon eller några personintervjuer, men eftersom de personer vi behöver kontakta 
arbetar på företagets huvudkontor i Stockholm kommer en stor del av kontakten att ske via 
telefon och e-post. Vid inledande samtal har representanter från SWECO ställt sig positiva till 
någon form av samarbete.  
 
 
Exempel på frågor att diskutera: (utöver de som nämns i projektskissen) 
 

• Uppsatsens syfte är att studera varför och hur SWECO integrerar marknadsföring och 
rekrytering. 

• När började SWECO arbeta på detta sätt? 
• Varför började SWECO arbeta på detta sätt? (Denna fråga kan tänkas ge upphov till 

mängder av följdfrågor, vilka beror på svaret, men på det stora hela kan följdfrågorna 
utformas i stil med nästa punkt.) 

• Hur utvärderas arbetssättet och hur mäter man resultaten? 
• Är det ett unikt arbetssätt? 
• Tror ni att det kan fungera i andra företag och branscher? 
• Hur förankras arbetssättet internt? 
• Använder ni några andra kanaler än arbetsmarknadsdagar och TV-reklam för att nå era 

eventuella medarbetare? 
• Finns någon form av personalutbildning eller strategier för att förmedla företagets 

värderingar och visioner via anställd personal till omgivningen (potentiella kunder, 
rekryter och liknande)? 

• Vilka typer av aktiviteter ser man som marknadsföring respektive rekrytering? 
• Vilka kriterier ligger till grund för val av kommande medarbetare? 
• Har ni hög personalomsättning? 
• Hur viktig är marknadsföring för ett företag som SWECO? 
 
 

Utöver detta är vi naturligtvis tacksamma för all form av informationsmaterial ni har 
möjlighet att låta oss ta del av. 
 
Vi i uppsatsgruppen är väldigt tacksamma för att vi får träffa er och ta del av er information, 
vi ser fram emot ett givande samarbete. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ann-Christine, Kristoffer, Johan  
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BILAGA 2 
 
 
Enkätundersökning rörande nyanställdas syn på SWECO 
 
Enkäten är en del i vår kandidatuppsats i företagsekonomi där vi  undersöker hur SWECO 
arbetar med att integrera marknadsföring och rekrytering. Syftet med enkäten är att 
undersöka nyanställdas syn på koncernen i sin helhet och inte enskilda bolag inom 
koncernen. Vi hoppas att det slutliga resultatet från undersökningen skall kunna ge ett positivt 
bidrag till SWECOs marknadsförings- och rekryteringsarbete. Avsikten med undersökningen 
är att hitta mönster eller tendenser i de inkomna svaren, vi kommer således enbart att 
använda de angivna bakgrundsparametrar i detta syfte och för övrigt måna om deltagarnas 
anonymitet. Ingen person kommer att namnges eller på annat sätt kunna identifieras i 
uppsatsen. Vi hoppas att du som deltagare känner att detta är av intresse även för dig och vill 
bidra med dina tankar och funderingar genom att svara utförligt på de 13 frågorna i enkäten. 
Det står dig fritt att använda så mycket utrymme du själv anser dig behöva till varje fråga. 
När du har fyllt i enkäten tar vi tacksamt emot ditt svar via e-post till  
ann-christine.hartzen.570@student.lu.se . Senast den 17 december behöver vi ditt svar. Tack 
på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Johan Laurell, Krisoffer Larsson och Ann-Christine Hartzén (studenter på kandidatnivån i 
företagsekonomi vid Lunds universitet) 
 
 
Bakrundsparametrar 
Kön: 
 
Ålder: 
 
Utbildning: 
 
Universitet / Högskola: 
 
Befattning / arbetsområde: 
 
När blev du anställd på SWECO? 
 
Anställd på SWECO bolag och ort: 
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Frågor 
1. Vad anser du varumärket SWECO står för? 
 
 
2. Är det din första anställning efter avslutad utbildning? Om inte, var har du tidigare varit 
anställd och under hur lång tid? 
 
 
3. Hur fick du reda på att det fanns en tjänst att söka på SWECO? 
 
 
4. Varför sökte du till SWECO? 
 
 
5. Vilka olika typer av utbildningar har du tagit del av inom SWECO? 
 
 
6. Vilka olika typer av intern information rörande SWECO har du tagit del av sedan du 
började? 
 
 
7. Vilken bild hade du av SWECO innan du började? 
 
 
8. Hur gick rekryteringsprocessen till då du blev anställd? 
 
 
9. Beskriv kortfattat hur du tycker att SWECO marknadsför sig. 
 
 
10. Hur tror du SWECOs marknadsföring skulle kunna fungera bättre? 
 
 
11. Vad skulle kunna göra SWECO till en ännu mer attraktiv arbetsplats? 
 
 
12. Hur skulle du beskriva vad SWECO står för utifrån den uppfattning du har nu? 
 
 
13. Övriga synpunkter. 
 
 
 
Tack för din medverkan! Vi uppskattar ditt svar! Vänligen skicka det ifyllda formuläret till 
ann-christine.hartzen.570@student.lu.se 


