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Sammandrag: 

Tillväxtbolag förväntas vara räddningen till utmaningarna inom finska ekonomin. För 

tillfället minskar arbetsplatserna inom många branscher på grund av uppsägningar 

och att arbetskraft lokaliseras utomlands. I detta läge är tillväxtbolag speciellt 

önskvärda för finska samhället, eftersom en stor del av de nya arbetsplatserna skapas i 

företagen. För att nya framgångshistorier skall komma till, måste tillväxtbolag ha 

tillgång till högklassiskt kunnande varav rekrytering är en betydande aspekt. 

Syftet med avhandlingen är att beskriva praxis i samband med rekrytering för 

tillväxtbolag inom mjukvarubranschen och förstå varför tillväxtbolagen bedriver 

praxisen på det valda sättet.  

Befintlig forskning inom rekrytering är fokuserad på de stora företagens 

rekryteringsvanor. Existerande teorier om rekrytering inom små företag är främst 

koncentrerade på att besvara vilka praxis som används, men inte varför arbetssätten 

bedrivs. För att fylla detta forskningsgap genomfördes åtta semi-strukturerade 

intervjuer med HR-specialister i tillväxtbolag inom mjukvarubranschen. Det empiriska 

materialet kodades, kategoriserades samt tolkades och utsattes sålunda för grundad 

teori. 

Analysen resulterade  i sju rekryteringspraxis som tillväxtbolag utnyttjar i olika skeden 

av rekryteringsprocessen. Undersökningen identifierade att vanorna bedrivs på grund 

av en vilja att rekrytera bästa möjliga individer till företaget eller minimera mängden 

använda resurser i rekrytering, vilket också utgör huvudresultatet i undersökningen. 

Resultaten antyder vidare att tillväxt tvingar företagen att överse arbetssätten för att 

rekrytering kan i fortsättningen bedrivas flexibelt. Detta formar undersökningens 

stödresultat. 

Nyckelord: Tillväxtbolag, rekryteringsprocess, HR-praxis, resursminimering, 

nyttomaximering 



 

 

1 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................... 4 

1.1. Inledning ............................................................................................................. 4 

1.2. Problemområde ................................................................................................... 4 

1.3. Syfte ..................................................................................................................... 6 

1.4. Avgränsningar och definitioner .......................................................................... 6 

1.5. Avhandlingens struktur ....................................................................................... 7 

2 TEORIBAKGRUND .................................................................................. 9 

2.1. Tillväxt i företag .................................................................................................. 9 

2.1.1. Teorier om tillväxt ................................................................................... 9 

2.1.2. Empiriska undersökningar om tillväxt ................................................. 13 

2.1.3. Gasellföretag som skapare av arbetsplatser.......................................... 15 

2.1.4. Personalledningspraxis i växande företag ............................................ 18 

2.2. Rekryteringspraxis i små och växande företag ................................................. 21 

2.2.1. Små och växande företagens säregenskaper ......................................... 21 

2.2.2. Egna nätverk ......................................................................................... 25 

2.2.3. Evaluering av kandidater ..................................................................... 28 

2.2.4. Utmaningar med attraherande av talang och planering ..................... 30 

2.3. Sammanfattning av teoribakgrunden ............................................................... 33 

3 METOD ................................................................................................... 37 

3.1. Forskningsfilosofi .............................................................................................. 37 

3.2. Forskningsdesign ............................................................................................. 38 

3.3. Undersökningsmetod ....................................................................................... 40 

3.4. Datainsamling ................................................................................................... 41 

3.4.1. Målgruppen ...........................................................................................42 

3.4.2. Intervjuerna .......................................................................................... 45 

3.4.3. Intervjuguide och -teknik ..................................................................... 47 

3.4.4. Reabilitet i samband med datainsamlingen ........................................ 48 

3.5. Analysstrategi ................................................................................................... 50 

3.6. Validitet och reabilität ....................................................................................... 53 

3.7. Tillväxtbolag i finska ekonomin ........................................................................ 55 

4 RESULTAT .............................................................................................. 59 

4.1. Praxis I: Evaluering av kandidatens lämplighet ............................................... 59 



 

 

2 

4.2. Praxis II: Rekrytering av unik potential ............................................................62 

4.3. Praxis III: Flytande kommunikation gentemot kandidaten ............................ 64 

4.4. Praxis IV: Säkerställandet av kandidatens framtida potential ......................... 65 

4.5. Praxis V: Användning av egna nätverk ............................................................ 66 

4.6. Praxis VI: Användning av utomstående rekryteringsföretag ........................... 68 

4.7. Praxis VII: Skapandet av en process ................................................................. 70 

4.8. Sammanfattning av resultaten .......................................................................... 72 

4.8.1. Praxis vars avsikt är att leda till bästa möjliga rekryteringar för 
företaget 72 

4.8.2. Praxis vars syfte är att minimera mängden använda resurser i 
rekrytering ............................................................................................ 74 

5 DISKUSSION .......................................................................................... 78 

5.1. Diskussion om undersökningens resultat ......................................................... 78 

5.2. Praktiska implikationer av empiriska undersökningen .................................... 81 

5.3. Undersökningens kvalité .................................................................................. 82 

5.4. Förslag till fortsatt forskning ........................................................................... 83 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................ 85 

 

BILAGOR 

Analystabeller ................................................................................................................. 90 

E-post samt bilaga åt respondenter .............................................................................. 102 

Intervjuguide ................................................................................................................. 103 

TABELLER 

Tabell 1 Olika tillvägagångssätt att granska tillväxt  - baserad på Coad 2007 ............ 12 

Tabell 2 Gasellföretagens kontribution till skapandet av nya arbetsplatser – olika 
undersökningar. ............................................................................................. 18 

Tabell 3 Studier om små företag: varierande personalmängd ..................................... 23 

Tabell 4 Data om företagen i empiriska undersökningen, år 2013 – hämtad från 
Fonecta Finder Yritystieto (2014). ................................................................. 43 



 

 

3 

Tabell 5 Beskrivning av stegen i data-analysen – baserad på Glaser och Strauss 
(1968).............................................................................................................. 53 

Tabell 6 Översikt av gasellföretag i Finland – baserad på Napier et al. (2012). .......... 57 

FIGURER 

Figur 1 Sammanfattande figur om teoribakgrunden .................................................. 35 

Figur 2 Undersökningens uppbyggnad - anpassad ur Saunders, Lewis och 
Thornhill (2012) ............................................................................................. 41 

Figur 3 Antal tillväxtbolag och snabbt växande bolag i Finland – baserad på 
Statistikcentralen, Rikama (Arbets- och näringsministeriet 2013). .............. 56 

Figur 4 Empiriska undersökningens bidrag till teorin ............................................... 76 



 

 

4 

1 INTRODUKTION 

1.1. Inledning 

Verkställande direktör för Esperi Care, Marja Aarnio-Isohanni berättar i en intervju 

(HS, 22.7.2014) framgångsreceptet för företag som vill hantera tillväxt. 

”Goda förmän är det mest kritiska villkoret för tillväxt. Om du misslyckas där, kommer 
arbetsplatsen att vara som en järnvägsstation. Alla goda anställda lämnar arbetsplatsen.” 

Under senaste åren har stora förväntningar laddats på tillväxtbolag i Finland. Många 

branscher har genomgått stora förändringar, vilket lett till massuppsägningar och att 

arbetskraft lokaliserats utomlands. Som en följd har politiker och tidskrifter åberopat 

ett mera entreprenörskapsinriktat samhälle, där tillväxtbolag ses som frontfigurer i 

skapandet av framtida framgångshistorier. Men för att uppnå framgång behöves 

kunnig personal i företagen. Samtidigt finns det få till synes konkreta initiativ som 

lyfter fram personalens inflytande på tillväxt i ett företag. Är det möjligt att betydelsen 

av kunnig arbetskraft är negligerad i debatten om växande företag?  

Det råder ingen tvekan på att tillväxtbolag är av central betydelse för finska samhällets 

välfärd. Antalet tillväxtbolag har ökat i Finland under senaste åren. Under perioden 

2008-2011 fanns det sammanlagt 758 tillväxtbolag i Finland, vilket är en ökning på 

över hundra företag jämnfört med motsvarande tidigare period (2006-2009). 

Sammanlagt sysselsätter företagen 87 000 personer, deras omsättning är 5 miljarder 

euro och förädlingsvärde 8 miljarder euro. Tillväxtbolag definieras som företag, vars 

personal växer under en treårig granskningsperiod i genomsnitt åtminstone 20%. 

Sådana företag utgör endast 0,24% av företagen i Statistikcentralens företagsregister, 

men deras andel av personalen, omsättningen och förädlingsvärdet är över tjugofaldig 

detta värde.  (Arbets- och näringsministeriet 2013) 

Betydelsen av kunnig personal för tillväxtbolag och tillväxtbolagens betydelse för finska 

ekononmin tyder på att området är viktigt att undersöka. Ämnet väcker många 

intressanta frågor: Hur lyckas företagen attrahera goda kandidater till sig? Vad är 

tillväxtens betydelse i bedrivandet av rekrytering? 

1.2. Problemområde 

Anställda på små företag måste inneha speciella egenskaper för att klara av 

utmaningarna som företaget möter när det växer (Barringer, Jones & Lewis 1998). 
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Personalen är företagets viktigaste resurs (Williamson, Cable & Aldrich 2002) och för 

små företag är det av kritisk betydelse att personalen ”passar in” i företaget (Kotey 

1999; Gilbert & Jones 2000).  Dessvärre är rekrytering inte lätt för små företag. 

Resurserna för rekrytering är ofta knappa (McEvoy 1984). Små företag saknar ofta 

HRM-specialister och att betala experter inom rekrytering kan vara för dyrt för mindre 

företag (Gilbert & Jones 2000; Kotey & Sheridan 2004). Få små företag har samma 

resurser som stora företag för marknadsföringen av positioner (Williamson et al. 

2002). Evalueringen av kandidater sker ofta på subjektiv basis av ägaren eller någon i 

ledningen av företaget (Gilbert & Jones 2000). Små företagens resursbrist leder till att 

företagen har utmaningar med att locka talang till sig. Många jobbsökare betraktar inte 

företagen som attraktiva arbetsgivare, eftersom företagen skiljer sig så mycket från de 

stora etablerade företagen inom branschen (Barber, Wesson, Roberson & Taylor 1999; 

Williamson et al. 2002). Atkinson och Meager (1994) hävdar att små företagens 

rekryteringsproblem inte upphör förrän företagen slutar att vara små. Det finns alltså 

goda och intressanta orsaker att studera hur små företag går tillväga att rekrytera 

personal. Dessutom skulle rekryterare i växande företag ha mycket nytta av att förstå 

hur företagen kan bedriva sin rekrytering på mest effektiva sätt. 

En vidare intressant aspekt till små företagens rekrytering är huruvida företagen drar 

nytta av att formalisera rekryteringspraxis när de växer. Det finns många olika 

undersökningar som beskriver att små företag karakteriseras av informell 

personalförvaltningspraxis (McEvoy 1984; Hornsby & Kuratko 1990; Heneman & 

Berkley 1999; Kotey & Slade 2005) medan andra undersökningar beskriver hur 

formaliseringen av praxis ökar i takt med att företaget växer (Barrett & Mayson 2007). 

Men ökar effektiviteten för företagens rekrytering genom att de ökar dokumentationen, 

skapar hierarkiska processer och strukturer? Företagsledare i växande företag skulle 

dra väldigt mycket nytta av att förstå hur en formalisering av praxis påverkar företagets 

chanser att bedriva rekrytering effektivt.  

Befintlig litteratur har identifierat en del praxis som små företag bedriver relaterad till 

sin rekrytering, men inte ännu svarat på varför dessa praxis bedrivs (Leung 2003). Att 

studera orsakerna till varför företagen bedriver sin rekrytering som de gör skulle lindra 

det existerande forskningsgapet. Dessutom kunde dessa undersökningar generera nya, 

värdefulla insikter om hur växande företag kan uppnå framgång på en hårt 

konkurrerad arbetsmarknad. 
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1.3. Syfte 

Syftet med avhandlingen är att beskriva praxis i samband med rekrytering för 

tillväxtbolag inom mjukvarubranschen och förstå varför tillväxtbolagen bedriver 

praxisen på det valda sättet. Nya insikter i rekryteringspraxis för tillväxtbolag inom 

mjukvarubranschen kan hjälpa att identifiera de bakomliggande orsakerna för 

praxisen. Målet för studien är att presentera orsaker till varför tillväxtbolag bedriver 

rekryteringspraxis på ett sådant sätt som de gör. För att stöda syftet används följande 

forskningsfrågor: 

 Hurdana praxis bedriver tillväxtbolag under rekryteringsprocessen?  

 Vad är syftet med dessa specifika rekryteringspraxis?  

1.4. Avgränsningar och definitioner 

I detta underkapitel beskrivs de för avhandlingen relevanta avgränsningarna. 

Avgränsningarna berör tre centrala definitioner: tillväxtbolag, rekryteringpraxis och 

rekryteringsprocess. 

Med tillväxtbolag avses i denna magisteravhandling på företag i en kraftig tillväxtfas. 

En allmänt hänvisad förklaring för tillväxtbolag är definitionen av Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (hädanefter ”OECD”). Enligt OECD:s definition 

har tillväxtbolag en personalstyrka på minst 10 anställda i början av en treårig 

granskningsperiod, vilken växer med minst 20 % per år under granskningsperioden. 

Således har ett företag som uppfyller definitionen i slutet av granskningsperioden 

minst 17,3 anställda. Urvalet för min empiriska undersökning har definierats på basen 

av personalstyrka, omsättning och tillväxttakt. Vidare forskas endast företag inom 

mjukvarubranschen i Finland. För ytterligare begränsningar av urval, se ”Målgruppen” 

(3.4.1.). En avgränsning som berör begreppet tillväxtbolag är att magisteravhandlingen 

granskar rekryteringspraxis från företagets perspektiv. Som forskare anser jag att det 

skulle vara givande att förstå rekryteringsprocessen i ett tillväxtbolag också från en 

individs synvinkel. Att förstå rekrytering från en individs perspektiv skulle komplettera 

helhetsbilden om rekrytering i tillväxtbolag. Dock inom ramen av denna 

magisteravhandling är detta inte möjligt att undersöka. 

Den andra definitionen är rekryteringspraxis. Med begreppet rekryteringspraxis 

syftas i denna undersökning på verksamhet vars syfte är att stöda rekrytering i 

tillväxtbolag. Ett krav för att definitionen skall uppfyllas är att verksamheten bedrivs 
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systematiskt, det vill säga att vanan används i flera av företagen.  Praxisen bedrivs ofta 

medvetet i företagen, men praxisen behöver nödvändigtvis inte vara medvetna. En 

avgränsning i undersökningen är att de identifierade praxis kännetecknar företagen 

som hör till urvalet. Resultaten för undersökningen är alltså till karaktären beskrivande 

och kan inte generaliseras över alla tillväxtbolag. 

Den tredje definitionen är rekryteringsprocess, som i denna undersökning syftar på 

funktionen som börjar när ett behov för en ny anställd upptäcks till att en jobbsökande 

kandidat har rekryterats till företaget. Roberts (1997) definierar att 

rekryteringsprocessen har fem steg: aktiviteter före rekryteringen, evaluering, själva 

urvalet, arbetserbjudande samt uppföljning. Rekryteringsprocessen i denna 

undersökning inkluderar de fyra första stegen av Roberts (1997) definition. Mycket av 

befintlig forskning påpekar att en rekryteringsprocess medför introduktion och 

uppföljning av nya medarbetare. Jag har medvetet lämnat introduktionen och 

uppföljningen av nya arbetare utanför min undersökning eftersom jag således kan 

studera rekryteringsprocessen på djupet.  

1.5. Avhandlingens struktur 

Kapitel 2 som utgör avhandlingens teoribakgrund, är indelad i två delar. Först 

behandlas forskning kring tillväxt i företag, varefter teorier om rekrytering behandlas. 

Första underkapitlet inleds med en beskrivning om olika teorier om tillväxt. Därefter 

redogörs för empiriska undersökningar om tillväxt samt en beskrivning av gasellföretag 

som skapare av nya arbetsplatser gives. Underkapitlet avslutas med en översikt om 

personalledningspraxis i små företag. Andra underkapitlet beskriver inledningsvis hur 

små företag definierats i befintlig litteratur, varpå det hänvisas till användning av egna 

nätverk i rekrytering, evaluering av kandidater samt utmaningar som små företag 

utsätts för i sin rekrytering. Kapitel 2 avslutas med en sammanfattande figur som 

presenterar en helhetsbild om teoribakgrunden. 

Kapitel 3 är avhandlingens metodkapitel som inleds med en beskrivning och 

motivering för undersökningens forskningsfilosofi, forskningsdesign och angreppsätt. 

Kapitlet fortsätter med en redogörelse för datainsamlingsmetoden och det motiveras på 

vilka grunder företagen som deltar i undersökningen valts med. Vidare beskrivs 

intervjutekniken och användningen av intervjuguide. Kapitlet avslutas med en 

förklaring om hur data-analysen genomförts samt en kritisk diskussion om 
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datainsamlingsprocessen. Ytterligare kompletteras metodkapitlet för denna 

magisteravhandling med en översikt om tillväxtbolag i Finland. 

Kapitel 4 behandlar undersökningens resultat. Det presenteras hur företagen kan 

maximera nyttan av rekryteringsverksamheten genom att evaluera kandidatens 

lämplighet, rekrytera unik potential, bedriva flytande kommunikation gentemot 

kandidaten samt säkerställa kandidatens framtida potential för företaget. Vidare 

beskrivs det hur företagen kan minimera mängden använda resurser genom att 

använda egna nätverk, utnyttja utomstående rekryteringsföretag eller skapa 

systematiska arbetsvanor i samband med rekryteringen. I intervjuerna kom fram bland 

annat följande kommentar, som vittnar om hur betydelsefullt ämnet är bland 

respondenterna: 

Vår rekrytering är en summa av många faktorer. Den är så beroende av många andra saker! Vi 
kan inte bedriva rekrytering separat från allt annat, utan det påverkas mycket av hur vi vill 
utveckla vår kultur, vårt intryck som arbetsgivare och helt enkelt vad folk pratar om oss. Det går 
inte heller att isolera rekryteringsverksamheten från det övriga i företaget, eftersom det är 
kopplat till allt det vi gör!  

Respondent F, intervju 20.5.2014. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning om resultaten samt en figur som illustrerar 

undersökningens bidrag till teorin. 

Kapitel 5 diskuterar resultaten för empiriska undersökningen. Inledningsvis diskuteras 

teoretiska kontributionen av undersökningens huvudresultat som utgörs av en palett av 

praxis identifierade i Kapitel 4. I ett större sammanhang är betydelsen av 

huvudresultatet betydande i och med att det skildrar de sätt som växande företagens 

rekrytering påverkats av tillväxt. Vidare, beskrivs undersökningens stödresultat, som 

fört fram på ett nytt sätt betydelsen av flexibilitet för växande företag. Det konkluderas 

att undersökningens beskrivande karaktär lyckats belysa små företagens unika 

rekryteringsutmaningar och det åberopas att vidare forskning behövs för att 

komplettera problemområdet. Därefter fortsätter diskussionen med praktiska följderna 

av undersökningen. Efter att både teoretiska och praktiska implikationerna behandlats, 

fortsätter kapitlet med en diskussion om undersökningens kvalité. Avslutningsvis, 

presenteras på basen av resultaten för undersökningen förslag till fortsatt forskning. 
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2 TEORIBAKGRUND 

För att undersöka i tillväxtbolagens rekryteringspraxis fungerar magisteravhandlingens 

teoribakgrund som underlag för empiriska undersökningen. Teoribakgrunden består av 

två relevanta forskningsfält. Det första underkapitlet (2.1.) beskriver tillväxt i företag, 

vilket utgör kontexten för denna avhandling. Det andra underkapitlet (2.2.) behandlar 

rekryteringspraxis i små företag, som är fokus för empiriska undersökningen. Kapitlet 

avslutas med en översikt av det centrala innehållet i litteraturgranskningen och en 

sammanfattande figur om teoribakgrunden presenteras (2.3.) 

2.1. Tillväxt i företag 

Davidsson, Delmar och Wiklund (2006) skriver att tillväxt i företag är ett komplext 

fenomen som är svårt att förutspå och evaluera. Tillväxt kan ta olika former i företag 

och därför kan det ha många olika konsekvenser på olika aspekter av verksamheten i 

ett företag. Davidsson et al. (2006) poängterar att forskare måste inse detta, eftersom 

det annars finns en risk att dåligt igenomtänkta studier genomförs vilka baserar sig på 

urval som utgörs av en för heterogen grupp av företag. För att undvika denna fallgrop 

inleds teoribakgrunden för denna magisteravhandling med en presentation av olika 

teorier om tillväxt (2.1.1.). Därefter redogörs för attityder som associeras med tillväxt 

genom att presentera empiriska undersökningar (2.1.2). Det tredje avsnittet fokuserar 

på en specifik grupp av snabbt växande företag, de så kallade gasellföretagen (2.1.3.) 

och deras inverkan på skapandet av nya arbetsplatser i ekonomin. Det sista avsnittet 

tar ställning till tillväxtens inverkan på små företagens strukturering av 

personalledningspraxis (2.1.4.). 

2.1.1. Teorier om tillväxt 

Coad (2007) har identifierat fem olika tillvägagångssätt att granska tillväxt i företag. 

Inledningsvis presenterar Coad (2007) den neoklassiska skolan av teori. Denna teori 

baserar sig på att företag växer för att uppnå en optimal storlek (Viner 1952 citerad i 

Coad 2007). Enligt denna teori lockas företagsledningen att bedriva företaget mot en 

viss storlek där företaget kan göra så stora vinster som möjligt. I den neoklassiska 

skolan av teori ses tillväxt som ett verktyg att uppnå mål, inte som ett mål i sig självt. 

En som försökt förklara varför företagen strävar gentemot en optimal storlek, är Lucas 

(1978). Lucas (1978) förklarar att företagens storlek är normalfördelade på grund av 
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företagsledarnas varierande talanger. Lucas (1978) utgick ifrån att stora företag är 

framgångsrika eftersom företagsledarna i företagen är duktiga på att bedriva företagen. 

Däremot förblir små företag små eftersom ledningen i företaget har brister i kunskaper. 

Coad (2007) noterar, att neoklassiska skolan av teori saknar empiriskt stöd och den 

praktiska kontributionen av modellerna presenterade är således liten. 

Den andra teorin presenterad av Coad (2007) är teorin om företagets tillväxt utvecklad 

av Penrose (1959). Denna teori introducerade två nya begrepp. Det första begreppet är 

tillväxtfördelar (eng. ”economies of growth”), vilket är en teori som beskriver den 

fördel som uppstår i och med att effektiviteten hos företagsledare ökar. Kort sagt 

innebär tillväxtfördelar, att företaget utnyttjar lediga resurser till att utbilda nya 

resurser, vilket i sin tur leder till att kunskapen i företaget ökar. I praktiken kan detta 

innebära att företagsledare, som samlat på sig erfarenhet, kan koncentrera sig på att 

utbilda nya anställda vilket i sin tur leder till att företaget växer och kunskapen i 

företaget ökar ytterligare. Samtidigt begränsas teorin om tillväxtfördelar av den så 

kallade Penrose-effekten. Denna effekt utgår ifrån att varje ökad resurs i företaget för 

med sig också kostnader. Således är kostnaderna för ett snabbt växande företag högre 

än vad de är för ett företag som inte växer lika snabbt. Mot denna bakgrund är det 

möjligt att dra slutsatsen, att tillväxt inte endast för med sig positiva följder för företag. 

Det andra begreppet i Penrose teori om företagets tillväxt är resursbaserade synsättet 

(eng. ”resource-based view”). Begreppet hänvisar till företagens tillgång till en unik 

uppsättning av resurser vilka företaget utnyttjar i sin tillväxt. Dessa resurser, som 

måste vara värdefulla, sällsynta, icke-imiterbara eller icke-utbytbara kan stöda 

företaget i att uppnå konkurrensfördelar. Således argumenterar alltså Penrose (1959) 

att företag växer eftersom de strävar efter fördelarna med tillväxt. Denna syn står i 

motsatts till den neoklassiska skolan av teori som utgår ifrån att tillväxt är ett resultat 

av en någon fördel som är beroende av företagets storlek.  

Den tredje teorin presenterad av Coad (2007) är ledarskapsperspektivet (eng. 

”managerial approach”). Enligt denna teori är tillväxt i företag ett resultat av 

företagsledarens strävan att maximera den personliga nyttan (Marris 1963, 1964). Coad 

(2007) presenterar att en företagsledares lön, bonusar och andra fördelar ökar ofta i 

och med att företaget växer. Dessutom ökar också icke-finansiella incentiv såsom 

prestige, sannolikhet till befordran eller social status i och med att företaget blir större. 

Som ett resultat av detta kan företagets storlek och tillväxt ses av företagsledare som en 
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personlig fördel, vilket leder till att företagsledaren strävar efter tillväxt i sin 

verksamhet. 

Den fjärde teorin är evolutionära ekonomin (eng. ”evolutionary economics”). Denna 

teori har sitt ursprung i Schumpeters vision av kreativ förstörelse i vilken svaga företag 

faller ut ur marknaden och starka företag växer (Alchian 1950). Coad (2007) menar att 

en modern ekonomi karakteriseras av hård konkurrens och snabb teknologisk 

utveckling, och således kan dynamiska teorier framgångsrikt förklara beroenden i 

dagens ekonomi, snarare än statiska teorier som neoklassiska skolan. Evolutionära 

ekonomin är en mycket omdebatterad teori och empiriska undersökningar som 

försöker bevisa teorins hållbarhet har motstridiga resultat. För denna 

magisteravhandling är dess applicerbarhet diskutabel men figurerar som ett bevis på 

den breda bas av litteratur som tillväxt i företag varit ursprung till. 

Det femte och i Coads (2007) uppräkning sista tillvägagångssätt att granska tillväxt är 

populationsperspektivet (eng. ”population ecology approach”). Teorin har sitt ursprung 

inom sociologin och baserar sig på forskning av Hannan och Freeman (1977). Teorin 

utgår ifrån att företag utnyttjar resurser ifrån givna nischer, men resurserna i nischerna 

är begränsade till sin natur. Då ett företag upptäcker en ny nisch kan den till en början 

uppnå snabb tillväxt i och med att resurser är tillgängliga för att fylla företagets behov. 

Däremot då nischen upptäcks av andra företag ökar konkurrensen om resurser vilket 

leder till att tillvätutsikterna för företag försämras. Coad (2007) påpekar dock att det 

finns tydliga begränsningar i teorin eftersom det är möjligt att identifiera stora 

skillnader i företagens tillväxttakt inom en viss bransch. De olika tillvägagångssätt att 

granska tillväxt som Coad (2007) presenterar är summerade i tabellen nedan. 
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Teorier om tillväxt Beskrivning 

1. Neoklassiska skolan Företag växer för att uppnå en optimal storlek där 

företaget kan maximera vinsten. 

2. Teorin om företagets tillväxt Företag har stora incentiv att växa eftersom 

kunskapen bland personalen ökar på grund av 

erfarenhet. 

3. Ledarskapsperspektivet Företagets tillväxt är ett resultat av företagsledarens 

strävan att maximera den personliga nyttan. 

4. Evolutionära ekonomin Starka företag överlever och växer, medan svagare 

företag förlorar marknadsandelar och försvinner. 

5. Populationsperspektivet Växande organisationer kräver resurser från 

specifika nischer och dessa nischer har en given 

kapacitet. 

 

Tabell 1 Olika tillvägagångssätt att granska tillväxt  - baserad på Coad 2007 

Det är skäl att notera, att Coads (2007) indelning är ingalunda den ända synen på 

tillväxt i företag. Gibb och Davies (1990) bjuder på fyra alternativa sätt att se på varför 

företag växer. Det första är personlighetsbaserade perspektivet, som fokuserar på 

inverkan av entreprenörens karaktärsdrag på tillväxt i företag. Det andra utgörs av 

affärsledningsperspektivet, vilket undersöker tillväxt i företag utgående från företagens 

prestationen på marknaden. Ett tredje sätt att se på tillväxt är marknadsperspektivet, 

som påpekar betydelsen av externa faktorer som påverkar företagets prestation.  Sist 

men inte minst har tillväxt i företag studerats utgående från organisationsbaserade 

perspektivet, som representeras av de så kallade livscykelmodellerna för 

organisationer. Det är tydligt att tillvägagångssätt att granska tillväxt i företag är 

många, vilket innebär att tillväxt är sannolikt att påverka flera funktioner i ett företag, 

inklusive rekryteringsfunktionen. Hur tillväxt kan tänkas påverka rekrytering tas det 

ställning till i det andra underkapitlet i teoribakgrunden.  

Avslutningsvis kan det noteras att, växande företag skapar nya jobb vilket för med sig 

fördelar för ett samhälle, samtidigt som de kan göra ägarna förmögna eller ge en 

möjlighet till självförverkligande. (Dobbs och Hamilton 2007) Således är det inte 
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överraskande att tillväxt i små företag fångat intresse bland forskare i olika 

skolbildningar. Dessvärre, har befintlig forskning inte kunnat fullt besvara varför 

företag växer (Coad 2007). Speciellt gäller denna konklusion forskning kring tillväxt i 

små företag. En orsak till detta kan vara att bolagen utgör en heterogen grupp av 

företag, medan en annan eventuell orsak är att studier genomförs i varierande 

omständigheter. Det förefaller inte alltså som en överraskning, att bildandet av en 

heltäckande teori om tillväxt i små företag är utmanande. Detta sagt finns det en god 

mängd av litteratur som reflekterar kring för- och nackdelar med tillväxt i små företag. 

(Smallbone, Leigh & North 1995) Således, presenteras tillföljande de mest centrala 

orsakerna till varför tillväxt i små företag eftersträvas eller undviks. 

2.1.2. Empiriska undersökningar om tillväxt 

Som ovan konstaterats finns det brist på enhälliga teorier som förklarar kontexten för 

studien, det vill säga tillväxt i företag. På grund av detta övergår litteraturbakgrunden 

nu till att presentera attityder till tillväxt, vilket hjälper läsaren att förstå fokusen för 

studien som alltså är rekryteringspraxis i tillväxtbolag. 

För att förklara tillväxt något enkelt, måste två saker ske enligt Coad (2007). Först och 

främst måste företag stöta på sådana situationer som kan utnyttjat till tillväxt. Vidare,  

måste det finnas en vilja bland företagsledningen att ta vara på de chanser som dyker 

upp. Coad (2007) menar att företag som strävar efter tillväxt kommer förr eller senare 

att stöta på möjligheter de kan utnyttja. Intressant nog, uttnyttjar också företag som 

inte strävar efter tillväxt chanser om de anses vara tillräckligt attraktiva. 

Att små företag utnyttjar möjligheter har naturligtvis konkreta följder. Tonge, Larsen 

och Roberts (2000) har kommit fram till att små företag är mera innovativa än stora 

företag. Stora företag tenderar fokusera på produkter som har en stabil efterfrågan och 

lämna företagandet kring mera riskfyllda tjänster eller produkter åt små företag. I en 

undersökning har små företag ansetts skapa 55% av alla innovationer och 95% av 

radikala innovationer (Robbins, Pantouosco, Parker & Fuller 2000). Bland annat har 

små företagen varit mycket betydande för formandet av dator-, bioteknik- och liknande 

högteknologiska industrier.  

Som ovan visats kan tillväxt i företag ha sitt ursprung i personliga strävanden. 

Företagsledare kan sträva efter tillväxt eftersom då ökar ofta också kompensering, 

makt, prestige, och bonusar (Coad 2007). Roberts (2004) bygger vidare på antagandet 
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och noterar att det helt enkelt är ”roligare att jobba i ett växande företag” (2004:243). 

Däremot konstaterar Whetten (1987) att det är enklare att skapa konsensus bland 

arbetstagare och få anställda att binda sig till gemensamt uppsatta mål när företaget 

växer. Aoki (1990) i sin tur framhäver att anställda i ett företag behålls nöjda då 

organisationen växer. De ovan nämnda attityder gentemot tillväxt är av varierande slag, 

men de är sannolika att ha följder för hur företag väljer att konstruera sin 

rekryteringspraxis. Vidare, skulle det vara intressant att förstå hurdan form dessa 

attityder tar i urvalet av blivande kolleger. 

En annan orsak varför företag strävar efter att växa är möjligheten att förbättra 

produktiviteten. Tillexempel kan produktionskostnaderna minska på grund av 

stordriftsfördelar. När företag blir större kan de försvåra eller till och med förhindra 

intrång av konkurrenter till marknaden, vilket är en ytterligare orsak varför företag 

strävar efter tillväxt (Dixit 1980). Dobbs och Hamilton (2007) noterar att överlevnad är 

en annan aspekt som ofta relaterar till diskussionen om tillväxt. Bland annat har Phillis 

och Kirchoff (1989) kommit fram till att små företag som växer har dubbla chanser att 

klara sig genom svåra tider jämfört med företag som inte växer. För mig väcker dessa 

strävanden intressanta frågor med tanke på anskaffandet av personal. Om företag växer 

för att öka på produktiviteten eller minska på konkurrensen, vilka är följderna av detta 

för företagets rekrytering? 

Samtidigt kan noteras att det finns också många orsaker varför företag inte vill växa. En 

orsak är det så kallade ”förlust av kontroll” argumentet. I och med att företaget växer, 

ökar mängden anställda vilket leder till att ägaren i företaget har sämre kontroll över 

ärenden som berör företag (Williamson 1967). För snabbt växande företag är det 

särskilt utmanande att handskas med följderna av tillväxt, eftersom förmågan att 

hantera verksamheten försvåras på grund av ökad komplexitet och föränderlig 

omgivning (Lensink, Van Steen & Sterken 2005). Det är även noterat att familjeägda 

företag kan vara synnerligen aktsamma gentemot tillväxt om det innebär att företaget 

måste anställa många personer utanför familjen (Ansoff 1987).  

Undersökningar har även visat att företag kan undvika att växa om det innebär att 

lagstadgade skyldigheter ökar. Schivardi och Torrini (2004) har noterat att företag i 

Italien kan vara motvilliga att överskrida personalmängden över en viss gräns, eftersom 

då är företaget tvunget att öka ansvaret inom frågor som berör anställdas 

anställningsskydd. På motsvarande sätt kan tillväxt också vara eftersträvansvärt om det 

ökar handlingskraften för företaget. Tybout (2000) studie har noterat att små och 
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medelstora företag kan ha ett intresse att växa till större för att bättre kunna påverka 

beslutsfattare som gör beslut vilka påverkar företaget. Tilläggas kan att en del 

empiriska undersökningar har funnit direkt negativa attityder gentemot tillväxt. 

Greiner (1998) ger ett exempel på det så kallade livssättledarens (eng. ”life style 

manager”) attityd till tillväxt.  Företagsledaren kan välja undvika tillväxt om det 

innebär att företaget går miste om informell praxis som livsättledaren prefererar. 

Sammanfattningsvis har avsnittet skapat förståelse över varför företag ställer sig 

positivt eller negativt gentemot tillväxt. Olika undersökningar om attityder summeras 

träffande av Coad (2007). Forskaren menar att företagets tillväxt präglas av 

rationalitet, men att det är en överdrift att påstå att all verksamhet som stöder tillväxt 

är perfekt rationellt i företag. Här av följer frågan, om detta antagande kan appliceras 

på formandet av rekryteringspraxis i växande företag? Denna frågeställning behandlas i 

avhandlingens empiriska undersökning. Nästa avsnitt tar ställning till små och växande 

företagens förmåga att skapa nya arbetsplatser. 

2.1.3. Gasellföretag som skapare av arbetsplatser 

Dobbs och Hamilton (2007) noterar att den mest diskuterade fördelen med små företag 

är deras kontribution till skapandet av nya arbetsplatser. Tillföljande presenteras hur 

olika studier i varierande länder och kontext konkluderar att små och växande företag 

påverkar skapandet av nya arbetsplatser. 

Bjuggren, Daunfelt och Johansson (2010) beskriver, att stora företag har historiskt 

ansetts vara motorn bakom födseln av nya arbetsplatser och tillväxt i en ekonomi. Små 

företag har framställts som ineffektiva, och många ekonomiska incitament har formats 

att stöda allokerandet av resurser från små företag till större företag. Att nya företag 

kommer in på marknader har ansetts vara mindre viktigt och till en stor del ignorerat 

bland forskare. Birch (1979) utmanade denna syn i en empirisk undersökning, där han 

konkluderade att små företag skapar en oproportionellt stor andel av nya jobb i en 

ekonomi. Birchs (1979) forskning var emot den allmänna uppfattningen och således 

ansågs den mycket kontroversiell. Hans synpunkter erbjuder en intressant 

utgångspunkt för empiriska undersökningen i denna avhandling. 

Birch fokuserade alltså på att undersöka hur företag av olika storlek och ålder påverkar 

skapandet av nya arbetsplatser. Genom att använda en för den tiden långt utvecklad 

databas till hjälp, resulterade hans forskning i ett välkänt fynd. Birch (1981) 
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konkluderade att mellan åren 1976 och 1982 var det företag med färre än 100 anställda 

som skapade 82% av alla jobb. Vidare, fann forskaren att 80% av de nya jobben 

skapades av företag som var fyra år eller yngre. Således ifrågasatte Birch (1981) de stora 

etablerade företagens betydelse som arbetsskapare i USA. 

Med tiden kom Birch tillsammans med kollegen Medoff fram till att det varken är stora 

eller små företag som är viktiga för ekonomin, utan så kallade gasellförtag. Birch och 

Medoff (1994) noterade att en viss relativt liten grupp av företag skapar en 

oproportionellt stor andel av nya arbetsplatser i en ekonomi. För argumentet, använde 

Birch och Medoff data mellan åren 1988 och 1992 av företag i USA. Analysen visade att 

endast 4% av företagen skapade 60% av alla nya jobb i ekonomin under 

granskningsperioden. Företagen var relativt små, i genomsnitt sysselsatte de 61 

anställda (år 1993). Det kan noteras att Storey (1994) kommit till något liknande 

resultat. Bland annat hänvisar Storey (1994) till resultaten från fjorton undersökningar, 

varav en är gjord i USA och resten i Stor-Britannien, att ca 4% av företagen skapar 

hälften av alla nya arbetsplatser under ett årtionde. Dessa gasellföretag, som Birch och 

Medoff (1994) kallar bolagen, är framstående med tanke på denna avhandling eftersom 

de har mycket liknande drag med tillväxtbolagen som utgör urvalet i empiriska 

undersökningen.  

Senare studerade Birch, Haggerty och Parsons (1995) hur företagen inom varierande 

branscher kontribuerar till skapandet av nya arbetsplatser. Forskarna använde data 

från åren 1990 till 1994 för att undersöka företag i varierande storleksklasser inom 

olika industrier i USA. Forskarna fann, att även om gasellföretagen utgjorde endast 3% 

av totala andelen företag, stod de för hela tillväxten under granskningsperioden. Även i 

detta fall är det intressant att granska företagens storlek i undersökningen. År 1990, 

sysselsatte 82% av företagen nitton anställda eller färre, och endast 3.6% sysselsatte 

fler än 100 anställda. Däremot skapades i de 3.6% av företagen som inledde tillväxten 

med fler än 100 anställda en mycket stor andel av nya arbetsplatser. De stod för mer än 

hälften av arbetsplatserna skapade under granskningsperioden. Således namngav Birch 

et al. (1995) företagen som ”stjärnor” (eng. ”superstars”). Samtidigt noterade Birch et 

al. (1995) att andelen gasellföretag är någorlunda samma inom alla branscher. Endast 

1,8% av gasellerna är inom högteknologiska industrin. Företagen i denna undersökning 

också kan medräknas att höra till denna industri. 

Eftersom gasellföretag har konstaterats vara enastående för skapandet av arbetsplatser 

i en ekonomi  är det inte överraskande att deras inverkan på sysselsättningsgraden har 
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också forskats i Finland. Autio, Arenius och Wallenius (2000) definierade gasellföretag 

i finsk kontext som företag som under en treårig granskningsperiod (1994-1997) ökat 

försäljningen med minst 50%. Vidare måste företagen ha en omsättning på minst en 

miljon mark i slutet av granskningsperioden för att beaktas i undersökningen. Autio et 

al. (2000) konstaterade att gasellföretagen var betydande skapare av arbetsplatser i 

ekonomin, speciellt de företag som uppnått extremt snabb tillväxt. Sammanlagt ökade 

anställningen i företagen under granskningsperioden med mer än 400%. Autio et al. 

(2000) noterade att företagen inom högteknologibranschen inte var 

överrepresenterade bland gasellerna.  

För att sammanfatta forskning om gasellföretag kan det hänvisas till Henrekson och 

Johansson (2010) som undersökte tjugo stycken artiklar från renommerade databaser 

om snabbt växande företag. Sammanfattningsvis är gasellföretag kritiska för totala 

sysselsättningsgraden i en ekonomi som det noterats ovan. Dessa företag skapar en stor 

andel av alla nya jobb, och deras betydelse under lågkonjunkturer är stor då många 

andra företag skär ner på personalmängden. Snabbt växande företag finns i alla 

storleksklasser, men små företag är överrepresenterade bland dem. Det finns skilt en 

grupp av stora företag som växer snabbt, vars kontribution till skapandet av nya 

arbetsplatser är betydande. Dessa företag kallas för ”stjärnor” (eng. ”superstars”), som 

noterats ovan. Vidare, berättar åldern mera om snabbt växande företag än dess storlek. 

Bland forskare finns ett samförstånd om att snabbt växande företag tenderar att vara 

yngre än företag i genomsnitt. De ovan nämnda ”stjärnorna” har också konsterats vara 

relativt unga. Dessutom växer unga och små snabbt växande företag oftare organiskt än 

äldre och större snabbt växande företag, vilka ofta växer genom företagsuppköp eller 

fusioner. Ytterligare, finns det inga bevis på att företag inom högteknologisk industri 

skulle vara överrepresenterade bland snabbt växande företag, utan snabbt växande 

företag existerar inom alla branscher. Däremot finns det undersökningar som antyder 

att snabbt växande företag förekommer speciellt inom servicesektorn. Gasellföretagens 

kontribution till skapandet av nya arbetsplatser i en ekonomi summeras i tabell 2 

nedan.  
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Källa Definition av gasell Land Huvudresultat 

Birch & 

Medoff 

(1994) 

Över 20% tillväxt i försäljning 

över en fyraårig 

granskningsperiod, årlig intäkt 

större än 100 000 USD. 

USA En liten andel företag 

(4%) skapar majoriteten 

(60%) av alla nya 

arbetsplatser. 

Storey 

(1994) 

Varierande. 

Litteraturgranskning på fjorton 

undersökningar. 

Stor-

Britannien, 

alla 

förutom en 

från USA. 

Ca 4% av företagen 

skapar hälften av 

arbetsplatserna bland 

företag i 

undersökningen. 

Birch et al. 

(1995) 

Över 20% tillväxt i försäljning 

över en fyraårig 

granskningsperiod, årlig intäkt 

större än 100 000 USD. 

USA Gasellföretag skapar alla 

nya arbetsplatser i en 

ekonomi. 

Autio et al. 

(2000) 

Över 50% tillväxt i försäljning 

tre år i rad (1994-1997), en 

miljon FIM i försäljning i slutet 

av granskningsperioden. 

Finland Snabbt växande 

företaget ökade 

anställningen i företagen 

med mer än 400%. 

 

Tabell 2 Gasellföretagens kontribution till skapandet av nya arbetsplatser – olika 
undersökningar. 

Till bakgrunden ovan kan det konstateras vara betydande att undersöka hur 

tillväxtbolag går tillväga för att rekrytera sina anställda. Därför övergår undersökning 

nu till att presentera vad litteraturen vet om personalledningspraxis i små företag. 

2.1.4. Personalledningspraxis i växande företag 

I detta avsnitt diskuteras huruvida små, växande organisationer formaliserar sina 

personalledningspraxis. Avsnittet presenterar vilka följderna är för företag av att 

bedriva personalledningen strukturerat samt vad alternativen är om företag inte väljer 

att formalisera personalledningspraxis. 
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Hornsby och Kuratko (1990) som undersökte personalförvaltningspraxis i 247 små 

företag, kom fram till att många små företag bedriver mera sofistikerade HRM-praxis 

än vad befintlig litteratur ger orsak att tro. I undersökningen delades företagen i tre 

kategorier för att upptäcka eventuella skillnader mellan mindre och större företag. 

Första kategorin bestod av företag med 1-50 anställda, medan den andra kategorin 

innehöll företag med 51-100 anställda. Den tredje kategorin bestod av företag med 101-

150 anställda. Hornsby och Kuratko (1990) kom vidare fram till att både små och stora 

företagen som deltog i undersökningen hade samma bekymmer om HRM-relaterade 

ärenden. Enligt forskarna innebär detta att små företag inte skiljer sig radikalt av stora 

företag då det kommer till strukturerandet av HRM-ärenden. I detta sammanhang är 

det skäl att observera att största företagen som deltog i Hornsby och Kuratkos (1990) 

undersökning hade en personalstyrka på 150.  

Deshopande och Golhar (1994) har också undersökt om det finns skillnader mellan små 

och stora företagens HRM-praxis, dock med en större skillnad i personalmängden än 

vad Hornsby och Kuratko (1990). Forskarna klassificerade de företag vars personal 

varierade mellan 10-460 som små och de företag vars personal som var större än 

femhundra för stora. Företagen representerade olika branscher, inklusive bil-, metal-, 

och kontorsföremålsindustrin. Deshopande och Golhars (1994) studie kom fram till att 

många personalförvaltningspraxis är likadana i båda grupperna av företag.  

Deshopande och Golhar (1994) skriver att de i likhet med Horsnby och Kuratko (1990) 

upplever att många små företag har mera sofistikerad personalförvaltningspraxis än 

vad befintlig litteratur ger orsak att tro. 

Hornsby och Kuratko (1990) samt Deshopande och Golhar (1994) anser alltså att också 

små företag kan ha formaliserade personalledningspraxis. Den relativt färska 

undersökningen av Kotey och Sheridan (2004) stöder detta.  Forskarna som 

genomförde en undersökning bland mikro, små och medelstora företag i Australien 

framhåller att företagen ökade andelen formell rekryteringspraxis i takt med tillväxten. 

Med ”ökad formalitet” syftar forskarna till hierarkiska strukturer, starkare 

dokumentation och ibruktagandet av administrativa processer för att hantera 

personalrelaterade ärenden. 

En formalisering av personalledningsvanorna i takt med tillväxten får understöd av 

Barret och Mayson (2007) som studerat rekryteringsförfaranden i 600 australienska 

småföretag genom ett frågeformulär. I sin studie konkluderar Barret och Mayson 

(2007) att tillväxtorienterade små företag är mera sannolika än icke-tillväxtorienterade 
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små företag att införa formella personalledningsvanor. Med formella 

personalledningsvanor menar Barret och Mayson (2007) nedskrivna, reguljärt 

uppföljda processer.  

Emellertid är det inte klart att alla små företag lyckas formalisera sina 

personaledningspraxis när de växer. Kotey och Slade (2005) skickade en enkät till 1330 

företag i Australien. I undersökningen kategoriserades företag med färre än tjugo 

anställda som små och företag med anställda upp till hundra som medelstora. Företag 

med fler än 100 anställda kategoriserades som stora.  Kotey och Slade (2005) insisterar 

att praxisen i många små företag förblir informella, även om en stor andel företag 

formaliserar sin HRM-praxis i takt med tillväxt. Andra forskare påpekar att en 

formalisering inte är alls är ett ändamål för många små företag. McEvoy (1984) har 

poängterat att implementerandet av personalrelaterade processer är tidskrävande och 

dyrt för små företag.  

Däremot framhäver andra forskare att en formalisering av HRM-praxisen är 

nödvändigt för små företag. Barret och Mayson (2007) har konstaterat att om små 

företag vill uppnå eller behålla en konkurrensförmåga, måste företaget införa mer 

formella personalledningsvanor. Forskarna menar att små företag måste vara 

noggranna i sin rekrytering, se till att motivera sina anställda och behålla talangerna 

om företaget vill trygga sin tillväxt i framtiden. En likartad uppfattning har Kotey och 

Slade (2005) som hävdar att implementerandet av formella HRM processer kan vara 

en faktor som skiljer företag som lyckas växa från företag som inte lyckas göra det.  

Gilbert och Jones (2000) i sin tur tycker att icke-formaliserade praxis inte 

nödvändigtvis är ineffektiva. Gilbert och Jones (2000) studerade 

personaledningsfrågor i små företag i Nya Zeeland. Forskarnas huvudbudskap är att 

företagen bedriver sin personalledningspraxis på ett informellt sätt och drar nytta av 

det. Gilbert och Jones (2000) menar att informella personaledningsvanor kopplas ofta 

med ineffektivität. Forskarna hävdar dock, att företagen som deltog i undersökning 

lyckats dra nytta av sina ostrukturerade personalledningsvanor eftersom det passar 

företagens situation.  

Kotey och Sheridan (2004) närmar sig frågan från ett någorlunda annorlunda 

perspektiv. Som tidigare konstaterats, ökar formaliseringen av ett företags HRM-

processer i och med att det växer enlig Kotey och Sheridan (2004). Trotts allt, menar 

Kotey och Sheridan (2004) att befintlig forskning försökt standardisera små och 
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medelstora företags personalledningsvanor. Kotey och Sheridan (2004) vill framföra 

att personalledningsvanorna i små företag är dynamiska och kan således inte beskrivas 

så enkelt.  

I detta avsnitt har behandlats hur små företag strukturar sin personalledning. Befintlig 

forskning visar att alla företag har någon form av personalledningspraxis, även om 

praxisen är informella. Vidare har för- och nackdelar med en formalisering av 

personalledningspraxis introducerats. Avsnittet har presenterat hur formaliserandet å 

ena sidan kan vara dyrt och tidskrävande, å andra sidan medföra effektivitet för 

företagen. Samtidigt är detta avsnitt det avslutande för första underkapitlet i 

teoribakgrunden. Davidsson et al. (2006) noterar att en utmaning i studier om snabbt 

växande företag är att tillväxt för med sig en förändring. Således, har syftet med detta 

underkapitel varit att förklara hur företagen i empiriska undersökningen kan förväntas 

utvecklas som en följd av tillväxt. Men vilka är följderna av förändringen för 

rekryteringspraxis specifikt? I nästa underkapitel presenteras befintlig litteratur om 

små företagens rekryteringspraxis. 

2.2. Rekryteringspraxis i små och växande företag 

Detta underkapitel, som presenterar litteratur över undersökningens fokus, behandlar 

rekryteringspraxis i små och växande företag. Underkapitlet inleds med en diskussion 

om hur bedrivandet av praxis i små företag varierar (2.2.1.). Därefter presenteras 

specifika egenskaper av rekrytering i små företag, som egna nätverk (2.2.2.) och vilka 

krav företag har på kandidater de rekryterar (2.2.3). Underkapitlet avslutas med en 

beskrivning om utmaningarna relaterade till rekrytering för små företag som är att 

attrahera talang och planera framtiden (2.2.4).  

2.2.1. Små och växande företagens säregenskaper 

Befintlig forskning om rekrytering har huvudsakligen fokuserat på stora företag 

(Barber 1998) vilket är problematiskt (Williamson 2000). Bland annat har Hendry, 

Arthur och Jones (1995) noterat att en stor del av teorier inom ledarskap fortsätter att 

fokusera på stora företag, även om deras betydelse för ekonomin minskat. Författarna 

menar att detta beror på två antaganden som är skadliga för forskning av små företag. 

Att små och medelstora företag är mindre viktiga än stora företag och att små och 

medelstora företag borde lära sig något av stora företag.  
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Följaktligen är det problematiskt att utgå ifrån att rekryteringspraxis i små företag är 

likadana som i stora. Welsh och White (1981) hävdar att ledare har traditionellt antagit 

att små företag är likadana som stora, endast att de har mindre budgeter, mindre 

personalantal och mindre tillgångar. Vidare, har litteratur om personalledning (eng. 

”Human resource management”) i små företag tenderat skapa stereotyper om 

arbetsförhållanden i små företag. Två extremiteter är ”litet är vackert” (”eng. small is 

beautiful”) och ”dystert hus” (eng. ”bleak house”) tillvägagångsätten. Det försnämnda 

anser att arbetsförhållanden i små företag är nära och harmoniska (Bird, 1989) medan 

den senare nämnda antyder att små företag främst erbjuder anställda dåliga 

arbetsförhållanden eftersom företagen diktatoriskt bedrivna (Stanworth & Curran 

1976). 

I detta sammanhang ska det påpekas att det inte finns någon entydig beskrivning för 

begreppet ”små företag”, vilket illustreras i tabellen nedan. Exempelvis, har det använts 

företag med 1 till 460 anställda för att beskriva ”små företag” (Deshopande & Golhar 

1994; Howard 2001). Dessutom varierar definitionen på vad som utgör ”stora företag”. 

Bland annat har stora företag definierats som företag med fler än femhundra eller till 

och med fler än tusen anställda (Deshopande & Golhar 1994; Barber et al. 1999). I vissa 

fall har begreppet ”medelstora” företag utnyttjas för att klargöra debatten och för att 

undvika missförstånd. Som ett exempel är studien Hornsby och Kuratko (1990) som 

identifierar företag med 50-100 anställda som medelstora eller Kotey och Slade (2005) 

där företag med 20-100 anställda klassades som medelstora.  

Dessutom finns det också stora geografiska skillnader vad som utgör ”små företag”. 

Gilbert och Jones (2000) påpekar att i Nya Zeeland är övre gränsen för små företag 

mycket lägre än vad i till exempel forskning som gjorts i USA eller Europa. Forskarna 

framhäver att detta beror på att 98% av företgen i Nya Zeeland har färre än 50 

anställda. Andra sätt att klassa företag som ”små” har varit att anlita definitioner av 

lokala myndigheter. Tillexempel tillämpar Kotey och Sheridan (2004) definitionen av 

Australiens statistikbyrå om att små företag har 20-199 anställda. Vilka är då 

implikationerna av denna mångfald av begrepp? Det huvudsakliga är att identifiera att 

undersökningar klassar begreppet ”små” på olika sätt och att följderna för resultaten i 

en undersökning varierar på grund av definitionen. Hur olika studier definierar ”små 

företag” presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 3 Studier om små företag: varierande personalmängd 

Författare Urval Land 

McEvoy (1984) Små företag med 74 anställda i genomsnitt. USA 

Hornsby och 

Kuratko (1990) 

Små företag med 1-50, medelstora små företag 

50-100, och stora små företag 101-150.  

USA 

Deshopande och 

Golhar (1994) 

Små företag med 10-460 och stora företag med 

+500 anställda 

USA 

Barber et al. 

(1999) 

Små företag  färre  än 500 anställda, stora företag 

fler än 1000 anställda. 

USA 

Carroll et al. 

(1999) 

Små företag med personal mellan 7-207 Storbritannien 

Heneman och 

Berkley (1999) 

Små företag med 20-49 och 50-99 anställda. USA 

Gilbert och Jones 

(2000) 

Företag med 1-50 anställda små, företag med +50 

anställda medelstora.  

Nya Zeeland 

Howard (2001) Små företag med 1-150 anställda. USA 

Kotey och Slade 

(2005) 

Företag med färre än 20 anställda är små företag, 

företag upp till 100 som medelstora och företag 

med fler än 100 är stora. 

Australien 

Kotey och 

Sheridan (2004) 

Företag med 20-199 anställda är små företag. 

Vidare är företag med 1-5 anställda 

”mikroföretag” samt företag med 5-19 ”övriga små 

företag.” 

Australien 

Barret och 

Mayson (2007) 

Små företag färre än 20 anställda. Australien 
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Emellertid har befintlig forskning visat att rekrytering är betydande för små företag. 

Detta illustreras av Barringer et al. (1998) som studerade vilka utmaningar snabbt 

växande företag har. 81% av de 70 företag som deltog i undersökningen betonade 

betydelsen av rekrytering och urval för ett växande företag. Företagen i undersökningen 

framhävde ofta att personalen är företagens viktigaste resurs.  

Däremot är rekrytering inte oproblematiskt för små företag (Cardon & Stevens 2004). 

Ett traditionellt sätt att granska små företagens rekryteringspraxis är att indela dem i 

formella och icke-formella praxis. Bland annat har Gilbert och Jones (2000) kommit 

fram till att små företag använder främst informella rekryteringsmetoder i 

rekryteringen. Industrin inom vilket företaget påverkar och företagets geografiska läge 

är dock faktorer som påverkar hur formellt företagen bedriver sina praxis, enligt 

Gilbert och Jones (2000). 

En av forskarna som menar att små företag sköter sina rekryterings- och urvalspraxis 

fantasilöst är McEvoy (1984). McEvoys (1984) undersökning inkluderade 84 små 

företag med 74 anställda i genomsnitt.  McEvoy (1984) kom fram till att små företagen 

anlitade främst tidningsannonser i marknadsföringen av positioner eller egna nätverk 

för att nå ut till kandidater. Urvalsmetoderna i undersökningen var begränsade främst 

till användningen av frågeformulär och en-till-en intervjuer, men samtidigt 

rapporterade företagen att de upplever anskaffandet av kompetent arbetskraft vara 

utmanande. Av detta drar McEvoy (1984) slutstatsen att företagens rekryteringspraxis 

är idéfattiga. McEvoy’s (1984) forskning är redan gammal men ofta hänvisad i nutida 

litteratur. McEvoy (1984) forskning förstärker det allmänna antagandet att små företag 

som påverkas av resursbrist inte kan bedriva sin rekryteringspraxis professionellt.  

Heneman och Berkley (1999) kompletterar den bild som McEvoys (1984) forskning ger 

av små företagens rekryteringspraxis. I undersökningen kom Heneman och Berkley 

(1999) fram till att rekryteringen i företagen sker huvudsakligen genom användningen 

av lätta, billiga, och direkt kontrollerbara kanaler. Med detta syftar Heneman och 

Berkley (1999) till annonsering i tidningar eller rekrytering av kandidater som 

rekommenderats av egna anställda. Horsnby och Kuratko (1990) i sin tur konstaterar 

att rekommendationer av egna anställda och intervjuer är de mest populära 

rekryterings- och urvalsmetoderna. Dessa resultat talar alltså för att rekryteringspraxis 

i små företag är enkla och bedrivs ofta utan systematik, på så kallad ad hoc-basis. 
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Samtidigt kan noteras att små och stora företag verkligen har olika utgångspunkter att 

bedriva rekrytering. Barber et al. (1999) jämnförde rekryteringspraxis mellan företag 

med färre än femhundra anställda och företag med fler än tusen anställda i USA. I 

kvantitativa undersökningen deltog 119 små företag, och 184 stora företag. Forskarna 

förklarar att rekryteringspraxisen för större företagen var mera formella, byråkratiska, 

och resursintensiva än praxisen för mindre företag. Stora företag var också mera 

sannolika att ha anställda vars uppgift är att jobba heltid med rekrytering än vad 

mindre företag i undersökningen. Dessa resultat antyder att större företag har mera 

resurser till sitt förfogande för rekrytering än vad mindre företag har. 

Detta avsnitt har diskuterat skillnaderna mellan stora och små företagens 

förutsättningar att bedriva rekrytering. Det har visats att definitionen på ”små” varierar 

i olika kontext och undersökningar. Vidare, har avsnittet visat att rekrytering är 

betydande för små företag. Dessvärre är rekrytering inte problemfritt för små företag 

och verksamhet i företag bedrivs ofta utan systematik. 

2.2.2. Egna nätverk 

Detta avsnitt förklarar hur företag använder egna nätverk i rekrytering. Avsnittet 

beskriver för- och nackdelarna med rekrytering via egna nätverk samt hur metoden 

används för varierande ändamål och branscher. Vidare, presenterar avsnittet hur 

tillväxt påverkar användningen av egna nätverk. 

Med hänsyn till egna nätverk finns det många forskare som kommit fram till att små 

företag använder metoden flitigt. Två av dessa är Marlow och Patton (1993) som 

studerade fyrtiotal företag med personalmängd från 40 till 100. Forskarna 

konstaterade att företagen använder först och främst informella rekryteringskanaler för 

att rekrytera individer. I praktiken innebär användningen av informella 

rekryteringskanaler att antingen ägaren, ledningen eller någon anställd kände till 

kandidaten som rekryterades.  

Andra forskare har kommit till liknande slutsatser. Carrol, Marchington, Earnshaw & 

Taylor (1999) som undersökte rekryteringspraxis för företag i varierande branscher 

med en personalstyrka mellan 7-207 upptäckte att företagen använder endast få sådana 

rekryteringsmetoder som större företag använder sig av. Huvudsakligen anlitade små 

företagen ”beprövade och pålitliga” rekryteringsmetoder. Med ”beprövade och 
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pålitliga” metoder syftar Carrol et al. (1999) bland annat användningen av egna 

nätverk.  

Ytterligare har Cassel, Nadin, Gray och Glegg (2002) betonat betydelsen av egna 

nätverk. Cassell et al. (2002) genomförde sin undersökning genom 100 st 

telefonintervjuer samt 22 st djupintervjuer med personer i ledningsposition i företag 

med färre än 250 anställda. Resultaten visade att rekrytering via egna nätverk var en 

allmänt använd metod. 

Fördelarna med att använda egna nätverk i rekryteringen är att metoden är förmånlig 

och effektiv för företagen. Författarna Marlow och Patton (1993) konstaterar att 

metoden är ytterst enkel att bedrivas. Marlow och Patton (1993) poängterar att 

företagen får mera information om kandidaten de ämnar anställa än vad de skulle få 

om individen rekryterades genom en formell ansökningsprocess. Forskarna framhåller 

att metoden är kostnadseffektiv och sofistikerad för små företag. Watson (1989) 

konstaterar att också kandidater får en bättre uppfattning om vad jobbet går ut på då 

rekrytering görs via egna nätverk.  

På samma sätt ser Cassell et al. (2002) på fördelarna med rekrytering via egna nätverk. 

Författarna förklarar att metoden kräver inga investeringar av företaget vilket är 

betydelsefullt eftersom företagen lider av resursbrist. En ytterligare fördel med egna 

nätverk är att anställda som har rekommenderat en nyligen anställd kandidat tenderar 

att umgås och skapa ett gott socialt förhållande med denna eftersom det är i den 

rekommenderande anställdas intresse att nyligen rekryterade individen passar in. 

Således hänvisas till djungeltrumman (eng. ”word-of-mouth metoden”) som ett sätt för 

arbetsgivare att minska på personalomsättningen. (Carroll et al. 1999). 

Emellertid har användningen av egna nätverk också nackdelar för företagen. Carroll et 

al. (1999) exemplifierar att metoden kan lämna en stor skara goda individer utanför 

rekryteringsprocessen och ge orsak att beskylla företagen av att diskriminera 

jobbsökare. Forskarna förklarar att en användning av mera formella 

rekryteringsmetoder kunde minska på personalomsättningen i små företag. Författarna 

betvivlar dock om alla företagare för små företag är övertygade om att förändra sin 

praxis eftersom företagarna anser att de existerande rekryteringsmetoderna är mera 

kostnadseffektiva på kort sikt.  
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Som ovan konstaterats använder små och växande företag egna nätverk i sin 

rekrytering i hög grad. Däremot är det ännu inte besvarat hur tillväxt påverkar 

användningen av egna nätverk och om det finns skillnader i hur företagen använder 

nätverk i rekrytering. Tillföljande granskas hur användnignen varierar inom olika 

branscher. Därefter redogörs hur nätverk används av företag i olika tillväxtfaser. 

Scott el al. (1989) antyder att egna nätverk används på olika sätt inom olika sektorer i 

ekonomin. Scott el al. (1989) framhåller att inom tillverknings- och servicesektorn finns 

det en preferens att använda informella metoder. Däremot bland företag inom 

högteknologisektorn används mycket formella metoder.  

Atkinson och Meager (1994) är av den åsikten att användningen av egna nätverk 

varierar beroende på vilken position företaget försöker fylla. Metoden användes främst 

till att rekrytera ledning eller personer inom tillverkning, medan mera formella 

metoder är normen för att rekrytera specialister. 

När det gäller tillväxt, har Leung (2003) studerat hur entreprenöriella företag utnyttjar 

egna nätverk i sin rekrytering under olika livskeden. Med entreprenöriella företag 

menar Leung (2003:303) ”relativt unga, små men växande företag”. Leung har använt 

en modell som Hite och Hesterly (2001) utvecklat för att studera ämnet. Hite och 

Hesterly’s (2001) modell förklarar hur små företag använder sina nätverk för att 

anskaffa resurser i olika skeden av tillväxten. Hite och Hesterly (2001) sammanfattar 

att växande företag utnyttjar varierande slags nätverk för att bemöta de utmaningar de 

har med resursanskaffningen i olika skeden av tillväxten. Hite och Hesterly (2001) 

illustrerar att företagen anlitar i början av tillväxten främst identitetsbaserade nätverk. 

Med identitetsbaserade nätverk syftar Hite och Hesterly (2001) till sådana nätverk där 

personen som agerar ofta känner motparten och har sålunda god orsak att verka med 

denna person (Granovetter 1992, citerad i Hite & Hesterly 2001). I ett senare skede av 

tillväxten används mera beräkneliga nätverk. Då beräkneliga nätverk används är syftet 

att uppnå ett mål, snarare än att identifiera sig med personen. (Hite & Hesterly 2001) 

Något liknande ser Leung (2003) på fördelningen mellan företagens egna nätverk. 

Leung (2003) hävdar att företaget kan utnyttja två slags nätverk i rekrytering: sociala 

nätverk eller affärsnätverk. Sociala nätverk består av entreprenörens familj, släkt och 

vänner medan affärsnätverken syftar på sådana kontakter som uppstått genom 

affärsverksamheten. Vidare anser Leung (2003) att banden till nätverken kan vara 
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starka eller svaga samt direkta eller indirekta. Med detta syftar Leung (2003) på att 

anknytningen till nätverken kan vara olika från entreprenörens perspektiv. 

För att samla in entreprenörers erfarenheter över företagets rekryteringspraxis 

konstruerade Leung (2003) en case undersökning i vilken fyra företag följdes över en 

längre tidsperiod. I undersökningen definierade Leung (2003) alla företag som snabbt 

växande företag. Deras tillväxttakt under tillväxtperioden var fyr- till tiofaldig. 

Personalstyrkan i företagen som deltog Leungs (2003) case-undersökning varierade 

mellan 40-400. 

Leung (2003) konstaterar att i företagets startfas anlitar entreprenören huvudsakligen 

sina sociala kontakter föra att rekrytera de individer som har en betydande inverkan för 

organisationens verksamhet. När organisationen inträder en tillväxtfas använder 

företaget huvudsakligen nätverk med stark anknytning till affärsverksamheten för att 

trygga behovet av talang.  Det intressanta med Leungs (2003) studie är att banden till 

personerna som rekryterades både under start- och tillväxtfasen var starka. Härav, drar 

Leung (2003) slutsatsen att det för entreprenören är betydelsefullt att 

nyckelpersonerna i växande företag ”passar in” i organisationen. 

Som ovan visats är användningen av egna nätverk en mångfacetterad fråga för små och 

växande företag. Metoden har för- och nackdelar och de används på olika sätt inom 

olika branscher. Dessutom har det konstaterats i avsnittet att användningen av nätverk 

varierar under olika livskeden för organisationer, men banden till personerna som 

rekryteras är alltid starka. 

2.2.3. Evaluering av kandidater 

Avsnittet behandlar hur företag evaluerar om kandidater ”passar in”. För- och 

nackdelarna med evalueringen av kandidater presenteras samt vilka följder 

användningen av metoden för med sig. Avsnittet beskriver varför kandidatens förmåga 

att ”passa in” är ett betydande urvalskriterium för företag. 

Många forskare har kommit fram till att det för små och växande företag är viktigt att 

kandidaten som rekryteras ”passar in” i organisationen. Två forskare som beskriver 

detta är Gilbert och Jones (2000). Forskarna undersökte företagens strävanden att 

evaluera hur kandidater passar in i företaget. Gilbert och Jones (2000), som studerade 

små företagens personalledningsfrågor i Nya Zeeland, kom fram till att ägarna av 
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företagen lägger mycket vikt på att identifiera om kandidater har ”rätt” attityd eller 

personlighet. Företagen rangordnar dessa egenskaper ofta viktigare än kvalifikationer, 

kunskaper eller erfarenhet.  

Kotey (1999) har kommit till mycket liknande resultat. Kotey (1999) undersökte små 

företagens rekryteringspraxis i östra Australien. Över 370 företag från varierande 

branscher deltog i den kvantitativa undersökningen. Genomsnittliga antalet anställda 

på företagen var 14, medan personalstyrkan varierade från 2-100. Kotey (1999) berättar 

att företagen använder intervjuer för att evaluera individernas kvalifikationer och 

tidigare arbetserfarenheter. Men Kotey (1999) lyfter fram att viktigast i evalueringen är 

att kandidaterna delar de värderingar som ledningen eller ägaren i företaget har. De 

ovan nämnda fynd får stöd av Curran och Stanworth (1979), Scott, Roberts, Holroyd 

och Sawbridge (1989), samt Kitching (1994), som alla föreslår att arbetsgivarens 

evaluering av kandidatens personlighet är den viktigaste aspekten av urval.   

Andra forskare ger orsak att betvivla de ovan nämnda fynd. Barber et al. (1999) som 

jämnförde rekryteringspraxis mellan företag med färre än femhundra anställda och 

företag med fler än tusen anställda kom fram till att större företagen lade mera vikt på 

kandidatens akademiska prestationer då kandidater evaluerades. Däremot fanns det 

inga skillnader i hur små och större företagen evaluerade tidigare arbetserfarenhet. 

Dessutom, i motsats till vad Barber et al. (1999) hade förväntat sig, ansåg mindre 

företag ”motivation” och ”interpersonella kunskaper” inte viktigare än vad större 

företagen gjorde. Dessa fynd tyder att mindre företagen i undersökningen inte anser 

personlighet viktigare än vad större företag gör. 

Emellertid är evalueringen av kandidatens förmåga att ”passa in” inte problemfritt. 

Golhar och Deshpande (1997) som jämförde personalförvaltningsfrågor i stora och små 

företag i Kanada, kom fram till att små företag prefererar att rekrytera kandidater via 

en-till-en intervjuer, där evalueringen av kandidaten skedde huvudsakligen på basis av 

ägarens eller ledningens observationer. Gilbert och Jones (2000) är har en likartad 

uppfattning om evaluering i små företag. Författarna framhäver i sina resultat att inga 

formella sätt användes för att evaluera attityd eller personlighet och att få respondenter 

lyckades specificera vad som utgjorde dessa egenskaper. Ändå upplever 

respondenterna att individer som har de ovan nämnda egenskaperna agerar i företagets 

bästa intressen, t.ex. genom att visa lojalitet. Författarna misstänker att evalueringarna 

av kandidaternas egenskaper tenderar vara mycket subjektiva samtidigt som ägarna för 

företagen är ofta övertygade om deras evalueringsförmåga. 
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Subjektiva evalueringar av individens förmåga att passa in kan leda till problem för 

företagen. Gilbert och Jones (2000) konstaterar att respondenterna i undersökningen 

var ense om att kandidater som rekryterats till företagen ”passade in ” bra. Endast 

några enstaka fall av felrekryteringar rapporterades där företaget snabbt tagit åtgärder 

för att återställa saker i skick. Gilbert och Jones (2000) spekulerar om detta beror på 

att ägarna för företagen bestämt sig att leva med dåliga beslut hellre än medge att de 

gjort felrekryteringar. Vidare presenterade Gilbert och Jones (2000) i studien att 

företagen njöt av en relativt låg personalomsättning.  Författarna misstänker om den 

låga personalomsättningen beror på att informella, subjektiva och ”ad hoc”-orienterade 

arbetspraxis varit effektiva för företagen. Författarna är av åsikten att ägarna lyckats väl 

i sin intuitiva evaluering av hurdana individer ”passar in” i företagen.  

En ytterligare aspekt till evaluering av kandidater är företag som växer snabbt. 

Barringer et al (1998) som analyserade 70 företag i USA och intervjuade åtta snabbt 

växande samt åtta mindre snabbt växande företag illustrerade att ledningen i snabbt 

växande företag har speciella krav på kandidater. Författarna hävdar att nödvändiga 

kunskaper, erfarenhet och individens intelligens är viktiga egenskaper för att  individen 

skall kunna sköta sitt jobb. I intervjuerna kom det också fram att energi, aggressivitet 

och attityd är viktiga egenskaper för individer som skall klara arbetet i snabbt växande 

företag. Barringer et al. (1998) beskriver att för att individen skall vara framgångsrik i 

sin uppgift ”är det kritiskt attt en individ kan hämta ”det rätta” med sig till 

jobbet”(Barringer et al (1998:113). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att företagen upplever det som betydelsefullt 

att kandidater passar in i företagen. Företag utvärderar kandidater i samband med 

intervjuer för att säkra sig att kandidater har ”rätt” personlighet. Evalueringen tenderar 

att ske på subjektiv basis och företagen är övertygade om sin egna förmåga att 

utvärdera kandidater. 

2.2.4. Utmaningar med attraherande av talang och planering 

Detta avsnitt behandlar små företagets övriga utmaningar i samband med rekrytering.  

Avsnittet inleds med en beskrivning om varför företagen upplever det utmanande att 

attrahera talang till sig. Avsnittet beskriver vilka följderna är för företag av att de inte är 

kända bland arbetstagare samt vad företagen kan göra för att öka sin trovärdighet 

bland kandidater. Det tas även ställning till hur tillväxt påverkar företagets 

förutsättningar att attrahera talang till sig. Avsnittet avlustas med en presentation om 
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utmaningarna att planera framtiden i små företag, samt vilka följderna är då företagen 

inte planerar sin rekryteringsverksamhet.  

Befintlig forskning har visat att små företag upplever att de har utmaningar med att 

attrahera kandidater av tillräckligt god kvalité till sig. Orsakerna till små företagens 

utmaningar är att företagen är mindre kända bland ansökanden och att företagen har 

mindre resurser att använda för rekrytering. 

Ett av forskningarna som redogör för små företagens problem är Atkinson och Meager 

(1994). Forskarna förklarar att små företag rapporterar problem relaterade till 

arbetsmarknaden oftare än något annat problem, inklusive finansiella problem. 

Atkinson och Meager (1994) beskriver slående att små företagens rekryteringsproblem 

slutar först när företagen slutar vara små. Forskarna beskriver dessutom att små 

företag engagerar sig med arbetsmarknaden på ett annat sätt än stora företag. Små 

företagens aktivitet på arbetsmarknaden är sannolikt mindre förutsägbart och 

systematiskt än vad stora företagens engagemang.  

Williamsson et al. (2002) utgår ifrån att orsaken till problemet är att företagen inte är 

kända bland arbetstagare. Författaren beskriver att jobbsökare inte kan vara 

intresserade att söka anställning på företaget om de inte har kännedom om företaget. 

Således, måste organisationer se till att arbetstagarna känner till företaget.  

Emellertid är det en utmaning för små företag är att påverka jobbsökarnas uppfattning. 

Små företag är generellt sett mindre kända för jobbsökare än vad stora företag är. Få 

små företag har möjlighet att investera lika mycket i marknadsföringen av positioner 

som stora företag. Williamsson et al. (2002) beskriver ytterligare att små företag har 

också färre kunder och deras tjänster är allmänt sämre kända bland allmänheten 

jämfört med stora företag. Att företagen inte är kända för jobbsökarna påverkar mycket 

organisationens rekryteringsmöjligheter, anser Williamsson et al. (2002). 

Barber et al. (1999) som har jämnfört stora och små företagens rekryteringsstrategier 

föreslår att företagen verkar på två skilda arbetsmarknader. Barber et al. (1999) 

motiverar, att kandidater har preferenser om storlek av arbetsgivare och att det 

påverkar mycket till hurdana företag de väljer att söka. 

Dessutom kan utmaningarna inom olika branscher variera. Scott et al. (1989) har 

noterat att företag inom högteknologisk industri har speciellt mycket utmaningar med 
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kvalitén av arbetskraft, eftersom anställda inom denna bransch är sannolika att ha 

stora skillnader i kunskap. 

En ytterligare intressant och relevant aspekt för denna undersökning är hur tillväxten 

förändrar företagets möjligheter att attrahera talang till sig. Det är intressant att 

inspektera hur utmaningarna gällande rekrytering förändras. Rutherford, Buller och 

McMullen (2003) förklarar att företag med låg tillväxt har minst utmaningar med 

rekrytering och utbildning av anställda. Rutherford, Buller och McMullen (2003) 

funderar om detta beror på att den långsamma tillväxten skapar idylliska förhållanden 

för företagsledningen att bedriva personalledningsfunktioner. 

Vidare upptäckte Rutherford, Buller och McMullen (2003) att företag utan tillväxt har 

mest utmaningar med rekrytering. Detta fynd kan verka aningen bakvänt med tanke på 

att det är företagen med låg tillväxt som har minst utmaningar. Hur kan ett företag som 

inte har någon tillväxt uppleva svårigheter med rekrytering? Rutherford, Buller och 

McMullen (2003) spekulerar att då företag inte växer lyckas företaget inte attrahera till 

sig kvalificerad arbetskraft överhuvudtaget.  

Andra forskare hävdar att små företagen kunde öka sin attraktivitet genom att imitera 

större företag inom branschen. Williamson et al. (2002) utgår ifrån att kandidater 

jämför små företag med stora företag inom branschen, snarare än med sina egna 

preferenser då de söker anställning på företag. Som en följd av detta menar Williamson 

et al. (2002) att små företag kunde imitera praxis som stora företag bedriver för att öka 

på attraktiviteten i kandidaters ögon.   

Dessvärre har imitering också sina nackdelar. Heneman och Berkley (1999) som fann i 

sin studie att små företagen använder många olika sätt att attrahera jobbsökare till 

företaget, identifierade att ingen enskild uppsättning av praxis leder till effektivität. 

Heneman och Berkley (1999) menar att detta antyder på att små företagare inte 

upptäckt en ”bästa uppsättning av arbetsmetoder” (1999:s.72) för att attrahera 

arbetskraft. Således, menar Heneman och Berkley (1999) att små företagen måste vara 

försiktiga att inte försöka apa efter andra små företag i hoppet av att förbättra sin 

rekryteringsprocess. 

Gällande planering av framtiden i små företag kan det konstateras att det är 

utmanande. Howard (2001) genomförde en explorativ studie, där 36 individer 

intervjuades som var antingen ägare eller i ledningen av företaget de jobbade för. 
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Antalet anställda i företagen varierade mellan 1 till 150. Howard (2001), som  

identifierade att planering upplevs svårt av små företag, menar att det är viktigt att 

företagen sköter personalplaneringen i samband med affärsplaneringen. 

Utmaningarna relaterade till planering får konkreta följder i små företag. Barber et al. 

(1999) påpekar att stora företag i deras undersökning började rekryteringen av 

individer mycket tidigare än mindre företagen i undersökningen. Stora företagen var 

sannolika att erbjuda individen också flexibilitet angående startdatumet i företaget. Där 

små företagen i genomsnitt gav en vecka tid för individen att börja jobba på företaget, 

gav större företag till och med fyra veckor eller mera. Detta resultat antyder på att 

större företagen i undersökning är bättre på planering än mindre företag.  

Sammanfattningsvis har små företag utmaningar med att attrahera arbetskraft av god 

kvalité till sig. Detta beror på att företaget inte är välkänt bland arbetstagare och att 

företaget inte skapar tillit hos arbetssökare. Emellertid är det utmanade för små företag 

att påverka kandidaters uppfattning eftersom resurser är begränsade. Det är inte 

möjligt för små företag att endast imitera större företag för att uppnå goda resultat. 

Gällande planeringen av rekrytering har det konstaterats att små företag släpar efter 

större företag, och att planeringen är en utmaning för små företag.  

2.3. Sammanfattning av teoribakgrunden 

Detta avsnitt sammanfattar innehållet i teorikapitlet. Avsnittet repeterar det centrala i 

teorin om små företagens rekrytering och tillväxt i företag. Vidare, presenteras en 

tolkning om teorin i form av en figur. 

Första underkapitlet inleddes med en översikt om tillväxt i företag. Det konstaterades 

att befintlig litteratur inte lyckats entydigt besvara vad det innebär att ett företag växer. 

Andra avsnittet fortsatte med en beskrivning om attityder gentemot tillväxt. Det 

presenterades för- och nackdelar med att företaget växer och det konkluderades att 

motivationen bakom tillväxt inte alltid är fullt rationellt. Det tredje avsnittet 

introducerade de så kallade gasellföretagen och deras inverkan på skapandet av nya 

arbetsplatser. Det konstateras att gasellföretagens kontribution är betydande för en 

ekonomi. Fjärde avsnittet lyfte fram personalledningspraxis i små företag. Det visades, 

att även små företag har personalledningspraxis, men i vissa fall kan de vara 

informella. Vidare, framfördes synpunkter för och emot formaliserandet av 
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personalledningspraxis och det konstaterades att företagen kunde dra nytta av att 

bedriva vanor systematiskt i och med att de växer. 

Det andra underkapitlet inleddes med ett avsnitt om hur små företag definierats i olika 

forskningar. Litteraturen antyder att definitionerna varierar, precis som 

förutsättningarna för små företag att bedriva rekrytering. Inledande avsnittet 

poängterade även ytterligare att rekrytering upplevs vara mycket viktigt i små företag. 

Andra avsnittet fortsatte med genomgången av metoder som litteraturen identifierat 

vara allmänna bland små företag. Det konstaterades att små företag strävar efter att 

använda billiga och icke tidskrävande rekryteringsmetoder, vilket lett till att små 

företag utnyttjar flitigt egna nätverk i bedrivandet av rekrytering. Vidare, fördes det 

fram att små företag läger mycket vikt på kandidatens personlighet och därför 

genomför en evaluering av kandidaten, som dessvärre tenderar ske på subjektiv basis. 

Underkapitlet avslutades med en hänvisning till utmaningarna med attraherandet av 

arbetskraft och planering av framtiden. Små företagens rekrytering påverkas av tävlan 

med större företag och dessutom saknar små företag ofta legitimitet i ögonen av 

arbetssökare. Vidare tenderar större företag vara bättre på planering relaterad till 

rekrytering, vilket inte är överraskande då utmaningarna för små företag beaktas. 

På basis av det ovan sammanfattade innehållet av litteraturgranskningen kan det tolkas 

att växande företagens rekryteringspraxis påverkas av externa utmaningar och interna 

krav. Externa utmaningarna är tillgång till resurser, tävlan med större företag och 

legitimität bland jobbsökare, medan de interna kraven som påverkar rekryteringspraxis 

är behovet av strukturerade arbetssätt, enkelhet och förmånlighet i bedrivandet av 

praxis, höga krav på kandidater, samt den särpräglade företagskulturen. Nedan 

presenteras en figur som sammanfattar tolkningen av teoretiska bakgrunden för 

avhandlingen och en förklaring av begreppen gives. 



 

 

35 

 

Figur 1 Sammanfattande figur om teoribakgrunden 

 
Gällande externa utmaningarna är tillgång till resurser något som berörts både i 

Penrose (1959) teori om resursbaserade synsätt, men också populationsperspektivet 

som har sitt ursprung i Hannan och Freeman (1977). Båda teorierna poängterar att 

företag måste komma åt vissa resurser samt utnyttja dessa för att tillväxt skall vara 

möjligt. Däremot, är tävlan med större företag något som behandlats i denna 

teoribakgrund på olika nivåer. Wiliamsson et al. (2002 ) noterade att få små företag 

kan tävla med större företag i marknadsförandet av positioner, medan Phillis och 

Kirchoff (1989) konstaterade att företag tävlar med andra för att undvika att gå under – 

något som också noterats  i teorin om  evolutionära ekonomin. Dessutom är legitimität 

bland jobbsökare en extern utmaning som dessvärre flera växande företag har i och 

med inte kan lita på att deras goda rykte attraherar en stor skara ansökningar.  

Gällande de interna utmaningarna kan det konstateras att behovet av strukturerade 

arbetssätt poängterats av flera forskare. På liknande sätt har enkelhet och förmånlighet 

 
 
 
 
 

Rekryteringspraxis 
för växande företag 

  

Tillgång till resurser 

Tävlan med större företag 

Legitimität bland jobbsökare 

Behovet av strukturerade 
arbetssätt 

Enkelhet och förmånlighet i 
bedrivandet av praxis 

Höga krav på kandidater 

Externa utmaningar 
för företaget Interna krav i företaget 

Särpräglad företagskultur 



 

 

36 

i bedrivandet av rekrytering konstaterats vara betydande för små och växande företag 

(McEvoy 1984; Carroll 1999; Cassel 2002). Som ovan nämnts, har företagen höga krav 

på kandidater. Detta syns bland annat i att kandidater måste ha ”rätt” personlighet 

(Gilbert & Jones 2000) eller dela samma värderingar med ledningen i företaget (Kotey 

1999). Den särpräglade företagskulturen i växande företag kan granskas på olika 

nivåer. Å ena sidan beskrivs arbetsomgivningen som trevlig i växande företag (Roberts 

2004), och det upplevs vara enkelt att uppnå konsensus i företag som växer (Whetten 

1987). Små företag är mera innovativa än stora (Tonge et al. 2000) och de 

experimenterar med riskfyllda tjänster (Robbins et al. 2000). Å andra sidan har 

företagen beskrivits av vara dystra arbetsställen som kan vara diktatoriskt ledda 

(Stanworth & Curran 1979). 

Teoretiska bakgrunden i denna avhandling har summerat olika teorier om tillväxt och 

beskrivit vad befintlig litteratur känner till om rekryteringspraxis i växande företag. 

Sålunda är det mycket intressant att att påpeka att små företagens rekryteringspraxis 

inte är fullständigt utforskat. Leung (2003) skriver att ” den begränsade litteratur 

inom ämnet hittills fokuserat mer på frågan vilka praxis finns, snarare än varför 

praxisen existerar” (Leung 2003:317). Mitt val av syfte för undersökningen motiveras 

alltså av detta forskningsgap. Mot denna bakgrund fortsätter avhandlingen nu med 

empiriska undersökningen. Nästa kapitel behandlar undersökningens 

forskningsmetod. 
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3 METOD 

I detta kapitel diskuteras och presenteras avhandlingens metod.  Först diskuteras 

forskningsfilosofi (3.1.) och hur undersökningen är utformad (3.2.). Därefter följer en 

diskussion om undersökningsmetoden (3.3), som i denna undersökning är kvalitativa 

intervjuer. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av hur datainsamlingen (3.4.) 

genomfördes inklusive en kritisk diskussion om datainsamlingen (3.4.4.). Till sist 

presenteras data-analysmetoden (3.5.) samt undersöknings validitet och reabilität 

(3.6.). Dessutom kompletteras metodkapitlet för denna magisteravhandling med en 

översikt om tillväxtbolag i Finland (3.7.). 

3.1. Forskningsfilosofi 

En relativistisk ontologi utgår ifrån att det inte finns en singel sanning som kan 

upptäckas, utan flera perspektiv på ett fenomen (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson 

2012). Även om jag studerar rekryteringspraxis i tillväxtbolag präglas mitt insamlade 

data av de intervjuande individernas åsikter och tolkningar av processen i företaget de 

representerar. Dessa åsikter är inte objektiva sanningar, utan intervjuade personernas 

egen syn på verkligheten. Således är ontologin i denna magisteravhandling relativistisk. 

Som nämnts ovan handlar ontologi om olika sätt att se på verkligheten. Diskussionen 

huruvida verkligheten kan granskas från ett socialt eller fysiskt perspektiv har lett till 

att forskare anser att de finns två huvudvägar att forska i samhällsvetenskaper: 

positivism och social konstruktionism (eng. ”social konstruktionism”) (Easterby-Smith 

et al. 2012) 

Social konstruktionism utgår ifrån att verklighet inte kan åskådas objektivt eller till 

ytan, utan verkligheten byggs upp genom socialt utbyte och gives mening av 

människor. En god forskare som utövar social konstruktionism strävar inte efter att 

granska världen genom objektiv eller extern ”fakta” utan istället värdesätter 

människors upplevelser och deras erfarenheter. Fokus i social konstruktionism är hur 

människor som individer eller i grupp beskriver och känner diverse fenomen och hur 

dessa fenomen kommuniceras verbalt eller icke-verbalt  (Easterby-Smith et al. 2012).  

Tillväxtbolagens rekryteringspraxis som jag undersöker i min magisteravhandling 

beskrivs av människor och sålunda är social konstruktionism (eng. ”social 

konstruktionism”) en lämplig epistemologi för min undersökning. 
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Socia konstruktionism har olika följder för min forskning. Som forskare måste jag inse 

att det inte går att ”stå utanför” det fenomen jag undersöker utan att jag som forskare 

påverkar min undersökning. Individuella individers intressen är av stor betydelse för 

min undersökning, de är alltså ingalunda irrelevanta. För mina fynd är inte det 

viktigaste att demonstrera kausalitet, utan deras främsta syfte är att öka förståelsen för 

fenomenet jag studerar. Min forskning baserar sig inte på hypoteser utan på stor 

mängd data av vilken jag inducerar resultat. Begrepp och koncept i min undersökning 

måste beakta intressenter. Undersökningens generella antaganden måste jag basera på 

teoretisk abstraktion, inte på statistisk sannolikhet. Mitt urval är inte stort utan jag har 

valt ett litet urval på grund av deras speciella karaktär. (Anpassad ur Easterby-Smith et 

al. 2012:24) 

3.2. Forskningsdesign 

I följande avsnitt presenteras grundläggande egenskaper av undersökningen för att ge 

en uppfattning åt läsaren varför undersökningen ser ut som den gör. Syftet med 

underkapitlet är att övertyga läsaren om varför de valda metoderna lämpar sig bäst för 

undersökningen. Tillföljande presenteras undersökningens förhållande till teori, 

angrepssätt och tidsperspektiv.  

Alla ordentliga vetenskapliga undersökningar tar ställning till förhållandet mellan teori 

och empiri. Deduktion innebär att en forskare utgår från en teori, skapar sedan 

hypoteser om teorin och samlar in observationer för att testa hypoteserna. Hypoteserna 

förkastas eller verifieras på basen av observationerna och således uppnås en 

konklusion. (Bryman & Bell 2011) Informellt kan metoden beskrivas som ett ”uppifrån-

ner” tillvägagångssätt, där man utgår från något allmänt och jobbar sedan mot att 

begränsa resultaten till något specifikt. I min undersökning har jag utgått från befintlig 

vetenskaplig litteratur om små företagens rekrytering. Med hjälp av en 

litteraturgranskning har jag kunnat formulera antaganden om ämnet vars exakthet jag 

senare granskat i analysen av resultaten. Således kan min undersökning karakteriseras 

som deduktiv.  

Ett alternativt förhållande mellan teori och empiri representeras av induktion som 

fungerar på motsatta sättet. Induktion utgår från specifika observationer för att göra 

generella antaganden. Således resulterar induktion i skapandet av ny teori. (Bryman & 

Bell 2011). Informellt kan metoden kallas för ett ”botten upp” tillvägagångssätt, där 

man utgår från specifika observationer, fortsätter med att upptäcka mönster eller 
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regelbundenheter, formulerar hypoteser som kan granskas och slutligen formar 

allmänna teorier eller konklusioner. Under min forskningsprocess har jag samlat in 

relativt mycket kvalitativt data. Insamlingen av datat har styrt min forskning i den grad 

att jag med hjälp av det insamlade datat försökt komplettera den helhetsbild som jag 

format av befintlig litteratur. Alltså karakteriseras min undersökning också av 

induktion.  

Följden av detta blir att forskningsdesignen är en hybrid. Att en forskning har både 

induktiva och deduktiva inslag är inte ovanligt. Bryman och Bell (2011) beskriver att 

undersökningar karakteriseras ofta av ett iterativt arbetssätt där forskaren rör sig fram 

och tillbaks mellan data och empiri. Detta arbetssätt är speciellt kännetecknande för 

grundad teori, vilket presenteras noggrannare i underkapitlet ”analysstrategi” (3.5.). 

Visserligen har jag utgått från teori för att förverkliga den empiriska undersökningen, 

men eftersom syftet för undersökningen är att beskriva och förstå rekryteringspraxisen 

i tillväxtbolagen skapas det samtidigt ny teori genom undersökningen. Även om det 

påpekats i detta kapitel att syftet är att skapa ny insyn om praxisen i företaget, kan inte 

forskningsdesignen anses vara rent induktiv.  Empiriska undersökningens slutsatser 

gäller för tillväxtbolag, vilka alltså är en specifik kontext för avhandlingen. Följaktligen 

är resultaten i undersökningen tolkningar för företag i en viss omgivning. Resultaten 

kan alltså inte generaliseras. Sist men inte minst, jämför figur 4 hur empiriska 

undersökningen kontribuerar till befintlig litteratur. En sådan illustration är typisk för 

deduktiva undersökningar. 

Som alltså ovan nämnts, beskriver resultaten av min forskning rekryteringpraxisen i 

tillväxtbolag inom mjukvarubranschen. Således används kvalitativa forskningsmetoder 

för att uppnå syftet i undersökningen. Det är även skäl att påpeka att en kvalitativ 

forskningsmetod är lämplig för att skapa mera insyn i ämnet, eftersom metoden till sin 

karaktär är beskrivande.  

Huruvida det fenomen jag studerar är lämpligt att studera vid en viss tidpunkt eller 

över en längre tidsperiod är en fråga som är värd att reflekteras. Fördelarna med en 

studie över en längre tidsperiod skulle vara att det skulle hjälpa att förstå hur 

företagens rekrytering förändras i takt med organisationens tillväxt. På grund av att 

tidshorisonten för en magisteravhandling är begränsad är detta förfaringssätt svårt att 

genomföra i praktiken. Således har jag valt att genomföra en tvärsnittsundersökning.  
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I nästa underkapitel beskriver jag i mera detalj varför en kvalitativ 

undersökningsmetod lämpar sig bäst för mitt syfte.  

3.3. Undersökningsmetod 

Analysenheten (eng. ”Unit of analysis”) i min studie är rekryteringspraxisen för 

tillväxtbolag. I och med att det är människor som bestämmer hur rekryteringspraxisen 

i tillväxtbolag bedrivs är diskussioner med människorna som är involverade i 

bedrivandet av praxisen det lämpligaste sättet att skapa djupare förståelse för ämnet. 

Jag har således valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med HR-personalen 

eller andra personer med rekryteringsansvar i tillväxtbolagen. Mera om fördelarna med 

den semistrukturerade intervjumetoden i underkapitlet ”intervjuerna” (3.4.2.). 

Som tidigare nämnt, är syftet för undersökningen att beskriva tillväxtbolagens praxis i 

samband rekryteringsprocessen och förstå varför tillväxtbolagen bedriver praxisen på 

det valda sättet. För att bättre kunna förstå det fenomen som jag undersöker är det 

nödvändigt för mig att samla in åsikter, tolkningar och värderingar om det ämne jag 

studerar. Som ovan beskrivits, sker detta i praktiken enklast genom att föra 

diskussioner med HR-personal eller personer som jobbar med rekrytering i 

tillväxtbolag. Forskningsmetoden är alltså kvalitativ. 

Samtidigt finns det skäl att kritiskt diskutera mitt val av undersökningsmetod. Jag 

inleder med att diskutera undersökningens kvalitativa natur varefter jag tar ställning 

till min egen position som forskare. I och med att jag valt en kvalitativ forskningsmetod 

är undersökningens resultat beskrivande. Tillväxtbolagens rekryteringspraxis kunde 

också studeras med hjälp av kvantitativa forskningsmetoder. En kvantitativ design 

kunde resultera i forskningsresultat som kunde generaliseras. Emellertid, eftersom mitt 

syfte dock är att förstå varför företagen valt att konstruera praxisen som de gjort, ställer 

jag mig tveksam till att en kvantitativ datainsamling skulle öka förståelse för 

fenomenet. 

Samtidigt kan noteras att en undersökningsmetod som baserar sig på observationer 

kunde generera intressanta insikter i forskningsämnet. Jag tvivlar dock om en 

forskningsmetod som baserar sig på observation skulle ha gett information om vad som 

sker ”bakom kulisserna”. En annan utmaning med en forskningsmetod som baserar sig 

på observation är att det är mycket tidskrävande. 
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Det är också skäligt att reflektera min egen position som forskare. Jag har själv blivit 

strax innan forskningsprocessens början rekryterad till ett tillväxtbolag. Således har jag 

en del erfarenhet om hur rekryteringsprocessen löper från arbetssökarens perspektiv. 

Vidare har jag också samlat in mycket kunskap om hur rekrytering bedrivs på ett 

tillväxtbolag under tiden jag varit anställd på företaget. Sålunda inser jag att som 

forskare har jag vissa antaganden om ämnet jag forskar i. Samtidigt anser jag att det 

inte går att bli fullständigt av med mina tidigare erfarenheter och att mina antaganden 

kommer att återspeglas i forskningsprocessen. Sammanfattningsvis är undersökningen 

konstruerad enligt figuren nedan.  

 

Figur 2 Undersökningens uppbyggnad - anpassad ur Saunders, Lewis och Thornhill 
(2012) 

3.4. Datainsamling 

I detta underkapitel beskrivs datainsamlingsprocessen i mer detalj. Avsnittet börjar 

med en beskrivning om målgruppen (3.4.1), därefter beskrivs intervjuerna (3.4.2) och 

användingen av intervjuguide elaboreras (3.4.3). Till sist diskuteras reabiliteten i 

samband med datainsamlingen (3.4.4.). 
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Datainsamlingsprocessen började med en allmän diskussion i januari 2014 med ett 

HR-proffs på ett tillväxtbolag inom mjukvarubranschen i Finland. Diskussionen som 

handlade om tillväxtbolagets rekryteringsvanor fick mig att känna att mitt valda 

problemområde är relevant. Därefter utfördes första pilotintervjun på Företag P. I 

intervjun, som hölls i februari 2014 hade jag möjlighet att testa de antaganden som jag 

gjort av ämnet. Pilotintervjun gjorde mig säker på att forskningsämnet var relevant att 

studera på djupet. Under pilotintervjun blev jag rekommenderad att kontakta 

registrerade föreningen Ohjelmistoyrittäjät, som är en länk mellan företag inom 

mjukvarubranschen i Finland. Verkställande direktören för Ohjelmistoyrittäjtä r.f. 

delade med sig en lista på företag som växer inom mjukvarubranschen. Tillföljande 

presenteras dessa företag mera i detalj. 

3.4.1. Målgruppen 

Jag kontaktade sammanlagt tio företag för intervju under mars och april 2014.  

Personerna jag valde att intervjua på företagen skulle ansvara för företagets 

rekryteringsfrågor. Jag valde att kontakta dessa personer eftersom jag antog att 

personerna skulle ha bästa kännedom om rekrytering i företaget.  

Eftersom många av personerna jag kontaktade var i ledande ställning inom företaget 

antog jag att personerna kunde nås bäst genom e-post. E-postet jag skickade berättade 

varför jag valt att kontakta personen, vad de kunde förvänta sig att intervjun handlade 

om samt att deltagarna garanterades anonymitet. Jag berättade om att deltagandet var 

anonymt eftersom jag antog att en del av företagen skulle tala om företagets rekrytering 

endast om de var säkra på att informationen inte kunde härledas tillbaka till företaget. 

Sammanlagt lovade sju personer att ställa upp för intervju. Nedan presenteras en tabell 

som innehåller företagsdata av de sju företagen. Data baserar sig på bokslutet från år 

2013.  I tabellen är också pilotintervjuföretaget inkluderat, eftersom intervjun användes 

i analysen av resultatet. 
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 Företag Personalmängd Omsättning 
(1000€) 

Omsättningens 
förändring  
(△% /år) 

Produkt 

Företag A 40 5812 47 Mjukvara 

Företag B 150 16867 22 Konsultering 

Företag C 9 387 92 Mjukvara 

Företag D 153 17957 12 Konsultering 

Företag E 261 17471 24 Mjukvara 

Företag F 73 5905 12 Konsultering 

Företag G 53 4059 40 Mjukvara 

Företag P 37 3941 17 Konsultering 

 

Tabell 4 Data om företagen i empiriska undersökningen, år 2013 – hämtad från Fonecta 
Finder Yritystieto (2014). 

Från tabellen framgår, att i de sammanlagt åtta företagen som deltog i undersökningen 

varierade omsättningen mellan 387 000 € och 17 957 000 €. Gällande omsättningen 

kan följande konstateras: Företaget med den minsta omsättningen (Förertag C) är ett 

undantag gällande storleken av omsättningen. Redan företaget med den andra minsta 

omsättningen (Företag P) har en över tiofaldig omsättning i förhållande till det minsta 

företaget. Omsättningen för de resterande företagen kan analyseras genom att dela 

företagen i kategorier med mindre och större omsättning. Omsättningen för företagen i 

den mindre kategorin, sammanlagt fyra företag, varierar mellan tre och sex miljoner 

euro (Företag A, F, G och P). De resterande tre företagen, som utgör den större 

kategorin, har en omsättning mellan 16 samt 18 miljoner euro. (Företag B, D och E) . 

Det finns ett samband mellan företagens omsättning och personalmängd. Företagen 

med de tre största omsättningar (Företag B, D, och E) hade största personalmängder i 

undersökningen (150, 153 och 261). Personalmängden för företagen i kategorin med 

mindre omsättning (Företag A, F, G, och P) var 40, 73, 53 och 37. Det minsta och det 

största företaget är dock extremiteter vad som kommer till personalmängden. Om 

företaget med det minsta antalet anställda (9 personer) och företaget med det största 

personalantalet (261) exkluderas från analysen, faller de övriga sex företag at ha mellan 

37 och 153 anställda.  

Spalten ”omsättningens förändring” beskriver hur mycket tillväxten vuxit eller minskat 

jämför med föregående år. Procentuella tillväxten för företagens omsättning från år 
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2012 varierade mellan 12% och 92%. Spalten ”Produkt” beskriver den tjänst eller 

produkt företaget erbjuder sina kunder. På denna aspekt är företagen delade itu: fyra 

av företagen erbjuder en färdig mjukvara åt sina produkter, medan fyra av företagen 

gör it-konsultering på projektbasis. 

Det finns inget unikt sätt att beräkna företagets tillväxt under en viss given tidsperiod. 

Diskussionen om huruvida mäta företagets tillväxt beaktar många olika aspekter. 

Tillväxt kan mätas med hjälp av subjektiva eller objektiva mått, enkla- eller 

flerfaktorsunderöknigar, med hjälp av försäljning, tillgångar eller antalet anställda. 

(Weinzimmer, 2000; Delmar, Davidsson & Gartner 2003) I denna undersökning har 

omsättningens årliga förändring använts för att definiera tillväxt i företagen. Som det 

nämnts ovan varierar årliga procentuella förändringen för företagets omsättning 

mellan 12 och 92%.  Sålunda anser jag att benämningen ”tillväxtbolag” är en lämplig 

beskrivning på mitt urval.  

Jag har upplevt vissa utmaningar med tillgång till data. Första utmaningen har varit att 

identifiera vilka företag skulle vara potentiella för intervjun. Växande bolag inom 

mjukvarubranschen är inte många till antal. Information om företag på Internet är inte 

nödvändigtvis uppdaterat vilket innebär att många av företagen som kunde vara 

potentiella för intervju slutat växa.  

En annan utmaning har varit att locka rätta personer att bli intervjuade. Alla 

tillväxtbolag har inte en person som ansvarar för personalärenden. Jag upplevde det 

stundom utmanande att motivera personer som inte ansvarar för personalärenden att 

delta i undersökningen. Vidare kändes det stundom problematiskt att hitta en lämplig 

tidpunkt för intervjun på grund av att många av respondenterna rapporterade att de 

lider av tidsbrist. 

Jag hade också utmaningar med att få kontakt till företagen. Två av företagen som jag 

blev rekommenderad att kontakta, svarade aldrig på min intervjubegäran. Dessa 

företag inkluderas således inte i undersökningen. En av respondenterna som lovat 

ställa upp till intervju dök aldrig upp till mötesplatsen. Sålunda deltog inte företaget i 

undersökningen. 

Tillföljande vill jag kritiskt granska mitt val av urval. Mitt sampel består av företag som 

verkställande direktören för Ohjelmistoyrittäjät r.f. rekommenderade att kontakta. 

Eftersom jag inte ser någon orsak till att personen skulle ha dolda motiv bakom 
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rekommenderandet av företagen anser jag att samplet är dugligt för undersökningen. 

Ytterligare, är det skäl att notera att den inledande diskussionen och pilotintervjun 

gjordes i företag som inte rekommenderas av Ohjelmistoyrittäjät r.f.  

När forskaren använder ett målmedvetet urval (eng. ”purposive sampling”) har 

forskaren en klar tanke om vilka urval behövs. Forskaren närmar sig därefter 

potentiella urval för att granska om de uppfyller vissa kriterier (Easterby-Smith et al. 

2012). Eftersom jag vill undersöka rekryteringsprocessen i växande företag, är ett 

målmedvetet urval en lämplig sampelmetod för min undersökning. Tillika för att 

identifiera gemensamma nämnare och egenskaper av rekryteringsprocessen i 

tillväxtbolag är det lämpligt för mig att studera flera fall inom populationen. 

3.4.2. Intervjuerna 

I detta underkapitel beskrivs datainsamlingen som skett alltså i form av intervjuer. Jag 

förklarar hur intervjuerna förbereddes och genomfördes samt vilka utmaningarna det 

funnits under datainsamlingsprocessen. 

Som tidigare nämnts började datainsamlingen med en allmän diskussion i januari 

2014. Därefter utfördes en pilotintervju i februari 2014. Syftet med allmänna 

diskussionen i januari var att skapa en preliminär förståelse för forskningsämnet. 

Pilotintervjun genomfördes för att testa att problemområdet var relevant. Både den 

allmänna diskussionen och pilotintervjun visade sig vara mycket nyttiga eftersom jag 

kunde fokusera mitt syfte och forskningsfrågor med hjälp av intervjuerna. 

Som det också redan konstaterats, genomfördes intervjuerna med personer som 

ansvarar för företagens HR-verksamhet. Om det inte fanns en person ansvarig för 

personalrelaterade ärenden i företaget, genomfördes intervjun med företagets 

verkställande direktör (i ett fall av intervjuerna) eller en övrig person med erfarenhet av 

rekrytering i företaget (i ett fall av intervjuerna). Intervjuernas längd varierade mellan 

35 min och 1h 15 min. Intervjuerna utfördes på tre olika orter i Finland. 

Före intervjuerna skickade jag ytterligare ett e-post till respondenterna där jag 

upprepade vilka ämnesområden som behandlas i intervjun och vilken struktur de 

kunde förvänta sig att intervjun har. Jag skickade meddelandet eftersom jag ville att 

respondenterna skulle veta att jag förberett intervjun och att de hade möjlighet att 

bekanta sig med diskussionsämnen i förväg. 
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Som tidigare antytts var intervjuerna till karaktären semi-strukturerade. Jag valde 

denna struktur till intervjun eftersom syftet för undersökningen är att beskriva och 

förstå rekryteringspraxisen i företagen. Jag antog att fritt flytande diskussion var bästa 

sättet att få respondenterna att öppet berätta om rekrytering i företaget. För att 

säkerställa mig om att jag inte skulle missa någon fråga och att diskussionen inte skulle 

spåra ur, förberedde jag en intervjuguide. Intervjuguiden presenteras i detalj i 

underkapitlet ”Intervjuguide och –teknik” (3.4.3.). 

Alla intervjuer för denna magisteravhandling transkriberades omedelbart efter 

intervjun. De inspelade intervjuerna har lagrats på två ställen och kommer att raderas 

efter att avhandlingen är färdigställd för att trygga konfidentialiteten. Fördelen med att 

spela in intervjuer är att det underlättar lyssnandet och skapar en icke partisk 

inspelning av intervjun. En inspelad intervju är en förutsättning för en lyckad 

transkribering och hjälper forskaren att eventuellt upptäcka något som denna gick 

miste om i samband med intervjun. (Easterby-Smith et al. 2012).  

Jag upplevde också några utmaningar i samband med intervjuerna. Första svårigheten 

berörde görandet av anteckningar under intervjun. Under pilotintervjun gjorde jag 

anteckningar samtidigt som intervjun pågick. I praktiken visade sig detta vara mycket 

utmanande eftersom det försvårade att ”leda” diskussionen. Jag bytte snabbt om till att 

anteckna endast nyckelord och denna lärdom utnyttjades i intervjuerna senare på 

våren. 

Det andra bekymmer berörde beaktandet av kroppspråk i samband med 

transkriberingen. Det är möjligt att vissa betoningar eller kroppspråk som de 

intervjuade personerna använde blivit obeaktade vid transkriberingen. Detta är inte 

önskvärt för undersökningens slutresultat. Således har jag lyssnat på bandade 

intervjuerna flera gånger för att upptäcka eventuella brister i transkriberingen. 

Jag använde mig också av sekundärdata i samband med undersökningen. Innan varje 

intervju bekantade jag mig med företagens webbsidor och bloggar. Jag inspekterade 

systematiskt företagets rekryteringssidor på webben. Dessa åtgärder underlättade 

intervjuandet, eftersom respondenterna ofta hänvisade till information som fanns 

tillgänglig på webben.  

Dessutom undersökte jag vad nyhetstidningar skrivit om företagen. Tillika visade sig 

detta vara mycket nyttigt, eftersom de flesta respondenterna hänvisade ofta till aktuella 
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händelser. Då jag kände till dessa aktualiteter kunde diskussionen flyta vidare utan att 

respondenten måste berätta om händelsen på djupet. 

Överlag användes interna dokument mycket lite till stöd i analysen, men ett av 

företagen (Företag B) gav mig ett internt dokument som jag använde i analysen av 

resultaten. Dokumentet beskriver företagets rekryteringsprocess. Dokumentet visade 

sig vara mycket betydelsefullt eftersom det hjälpte mig att skapa en uppfattning om 

företagets rekryteringsprocess redan innan intervjun. 

3.4.3. Intervjuguide och -teknik 

I detta avsnitt beskrivs hur jag förberett intervjuerna och hur jag gått tillväga till att 

genomföra intervjuerna i praktiken. 

Jones (1985 citerad i Easterby-Smith et al 2012) poängterar att varje forskare måste 

besluta hur mycket struktur denna väljer att bygga in i en intervju. Easterby-Smith et 

al. (2012) skriver att forskning påverkas alltid av förväntningar. Forskare har ofta vissa 

teman de skulle önska diskutera under intervjuer, men dessa teman kan slopas då nya 

intressanta ämnesområden dyker fram under intervjun.  Easterby-Smith et al. (2012) 

varnar att en diskussion som inte är strukturerad riskerar att skapa data som är mycket 

svårt att tolka för forskaren. Forskare som uttrycker klart och tydligt i början av 

intervjun vilka områden de önskar diskutera över är mera sannolika att lyckas samla in 

relevant data. Jag valde att använda en intervjuguide eftersom jag ville säkerställa att 

diskussionen inte spårade ur. 

Intervjuguiden består av en inledande diskussion samt av tre ämnesområden. I 

inledande diskussionen kartlades förutsättningarna för företaget att bedriva 

rekrytering. Diskussionen inkluderade bland annat en reflektering över tillväxtens 

betydelse för företaget och hur arbetsdryg rekrytering upplevs vara, samt hur kritisk 

funktionen är för företaget. Jag valde att börja med en öppen, allmän diskussion 

eftersom bakgrundsinformation om företagets rekrytering hjälper att förstå företagets 

utmaningar med rekryteringsprocessen som diskuterades senare i intervjun.  

Efter inledande diskussionen avhandlades praxis i början av rekryteringsprocessen, i 

samband med urvalet och efter att anställningen trätt i kraft. Jag valde att dela 

diskussionen om rekryteringsprocessen i tre delar, eftersom det hjälpte mig att hålla 

reda på att jag inte missade någon fråga. Frågorna gällande företagets praxis i början av 
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rekryteringsprocessen handlade om marknadsföringen och attraherandet av 

arbetskraft. Spörsmålen om företagets praxis kring urvalet handlade om evalueringen 

av kandidaten, medan frågorna som berörde praxis efter att rekryteringen trätt i kraft 

gällde uppföljningen och evaluering av rekryteringen. Intervjuguiden kan ses i helhet 

bland bilagorna för denna avhandling. 

Olika intervjumetoder har sina för- och nackdelar. I strukturerade intervjuer ger 

respondenten ofta svar som beskriver exakt det som frågats av intervjuaren. Svaren är 

med andra ord standardiserade. Öppnare intervjumetoder, som t.ex. semistrukturerade 

eller ostrukturerade intervjuer skapar svar som ofta präglas av respondentens karaktär 

och kan således vara mera konfidentiella. I tillägg är det möjligt för forskaren att 

upptäcka icke verbal kommunikation, som t.ex. ändringar i rösten eller ansiktsuttryck 

då öppna intervjumetoder används. Dessa uttryck kan användas till att ställa vidare 

frågor för djupare förståelse. (Sims, 1993 citerad i Easterby-Smith et al. 2012). Jag 

valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, eftersom jag ville ge respondenterna 

en viss frihet att beskriva rekryteringsprocessen i företaget. Eftersom ämnet rekrytering 

är brett, ville jag samtidigt med hjälp av en semistrukturerad intervjumetod säkra mig 

om att de ämnen som intresserar mig blev diskuterade i intervjun.  

Easterby-Smith et al (2012) beskriver att syftet med en djupintervju (eng. in-depth 

interview) är att skapa en uppfattning över värderingar och tolkningar som individer 

har om ett visst ämne eller fenomen. Med hjälp av djupintervjuer kan intervjuaren öka 

förståelsen för respondentens ståndpunkt (Jones 1985, citerad i Easterby-Smith et al. 

2012) och eventuellt också inse varför respondenten ser på ett ämne på ett visst sätt 

(King 2004, citerad i Easterby-Smith et al. 2012).  

På grund av det ovan nämnda kan det vara svårt att bedöma om tolkningar av 

djupintervjuer lider av partiskhet (eng. ”bias”) (Easterby-Smith et al 2012). För att 

undvika att dra hastade slutsatser av uttalanden eller värderingar, använde jag mig 

förhållandevis mycket av följdfrågor (eng. ”probing”). På så sätt kunde jag få 

tilläggsinformation om de diskuterade ämnen och skapa klarhet i frågor vilka endast 

blivit delvis besvarade av respondenterna.  

3.4.4. Reabilitet i samband med datainsamlingen 

I detta avsnitt presenteras hur den valda datainsamlingen inverkar på undersökningens 

pålitlighet.  
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Easterby-Smith et al. (2012) skriver att det finns sex viktiga aspekter en forskare måste 

beakta i samband med utförandet av intervjuer. Aspekterna är att tillit, medvetenhet 

om intervjuns sociala karaktär, användningen av passligt språk, tillgångsaspekten, val 

av rätt läge, och inspelning av intervjuer. Tillföljande beskrivs hur jag beaktat tillit, 

intervjuns sociala karaktär, språk och läget  i samband med utförandet av intervjuerna.  

Att skapa tillit hos respondenten är viktigt för att forskaren skall kunna vara säker på 

att respondenten delar med sig sådan information som forskaren strävar efter att samla 

in. Att skapa tillit kan dock vara utmanande, speciellt om respondenten och forskaren 

inte träffats förut (Easterby-Smith et al. 2012). För att skapa tillit poängterade jag 

undersökningens konfidentialitet i all kommunikationen gentemot respondenten.  

Redan i första e-postet som jag skickade ut till respondenterna nämnde jag att 

respondentens namn eller företaget personen representerar kommer inte att nämnas i 

undersökningen. Då det var dags att intervjua respondenterna började jag med en 

repetition om varför och hur företaget valts med i forskningen, vad syftet med intervjun 

är och hur det insamlade datat kommer att användas.   

Sociala karaktären av en intervju är en viktig aspekt som också kan påverka 

datainsmalingen (Easterby-Smith et al. 2012). Enligt Jones (1985, citerad i Easterby-

Smith et al.) gör respondenten antaganden om forskaren redan i samband med första 

mötandet. Om respondenten är inte övertygad om forskarens legitimität finns det en 

risk att respondenten ger endast ytliga svar för att tillfredsställa forskarens 

informationsbehov och väljer inte att diskutera de relevanta aspekterna av 

forskningsämnet. Eftersom det är mycket viktigt för min undersökning att 

respondenterna delar med sig ”hela sanningen” försökte jag enligt mitt bästa skapa ett 

professionellt intryck redan innan intervjun. För att förmedla åt respondenterna att jag 

förberett intervjun, skickade jag ytterligare ett e-post innan själva intervjun där jag 

presenterade vilka diskussionsämnen var för intervjun. Innan intervjun började 

presenterade jag min forskning än en gång, granskade att respondenten hade 

reserverat den begärda tiden för intervjun och frågade lov för att få spela in intervjun. 

Jag antog att dessa detaljer hade en stor inverkan på hur respondentens uppfattade 

undersökningens professionalitet. 

Det är inte lönsamt att rådda bort respondenten med teoretiska begrepp eller använda 

språk som kan missuppfattas (Easterby-Smith et al. 2012). Jag översatte intervjuguiden  

på förväg till finska för att vara säkert på att de frågor jag ställde inte blev 
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missuppfattade av respondenten. I tillägg för att undvika att jag skulle göra 

feltolkningar av respondenternas svar bekantade jag mig med finsk terminologi inom 

forskningsämnet på förväg. 

Easterby-Smith et al. (2012) skriver att läget där intervjun hålls kan vara viktigt för 

datainsamlingen. Befintlig forskning har visat att datainsamling kan generera 

varierande resultat beroende på stället där datainsamlingen görs. De flesta 

företagsrepresentanter bjöd mig in till företagets kontor för att utföra intervjuerna på 

kontoren. För att göra deltagandet i undersökningen för mina respondenter så enkelt 

som möjligt utfördes intervjuer i företagens utrymmen. Vidare antog jag att företagens 

kontor var det rätta stället att hålla intervjuerna eftersom inga störande utomstående 

faktorer kunde påverka intervjun och således minska viljan hos respondenten att 

berätta om konfidentiella ärenden.  

Triangulering innebär att man använder olika metoder eller perspektiv för att öka på 

förtroendet av de insamlade observationerna (Easterby-Smith et al. 2012). Som tidigare 

nämnts, bekantade jag mig med företagens hemsidor och bloggar samt vad tidningar 

skrivit om företagen innan intervjun. Bland annat kunde jag läsa om företagens historia 

och affärsverksamhet från dessa källor, vilket gav nya synvinklar på 

forskningsobjekten.  

Vidare har jag använt mig av triangulering i och med att undersökningens 

respondenter arbetar i varierande positioner. Jag har inte endast samlat in åsikter av 

HR-proffs, utan bland respondenterna fanns det bland annat en verkställande direktör 

och två chefer för kultur. Sålunda kan det härledas att det insamlade datat inte endast 

representerar en yrkesgrupps syn på rekryteringsprocessen i företaget. 

3.5. Analysstrategi 

I detta avsnitt presenterar jag hur jag gått tillväga för att analysera datat i empiriska 

undersökningen. Easterby-Smith et al. (2012) beskriver att det finns flera än ett sätt att 

analysera insamlad data. Valet av analysstrategi beror mycket på vad forskaren strävar 

efter att upptäcka. Easterby-Smith et al. (2012) beskriver skillnaden mellan 

innehållsanalys (eng. ”content analysis”) och grundad teori (eng. ”grounded analysis”). 

I första tillväggångssättet granskar forskaren datat och försöker upptäcka hur det 

relaterar till antaganden och idéer som forskaren haft från tidigare. I det andra 

tillvägagångssättet försöker forskaren låta ”datat tala för sig självt” (Easterby-Smith et 
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al. 2012:163). Även om forskaren ännu befinner sig i forskningsprocessen låter 

forskaren styras av sin intuition för att tolka datat. 

Min analysmetod karakteriseras av grundad teori. Emellertid finns det olika syner på 

analysmetoden. Forskarna Glaser och Strauss som ursprungligen utvecklat metoden, 

har olika åsikter om bland annat forskarens förkunskaper om ämnet samt formandet av 

teori. Inledningsvis anser Glaser att en forskare skall ha möjligast lite förkunskap om 

ämnet som studeras, medan Strauss menar att en forskare kan bekanta sig med 

litteraturen för att underlätta tolkningen av datat (Easterby-Smith et al. 2012). 

Eftersom jag bekantat mig med befintlig litteratur inom små företagens rekrytering 

innan data-insamlingen, tillhör denna undersökning den ”Straussiska skolan” av 

grundad teori.  

Det finns vidare argument som bevisar att undersökningen tillhör den Straussiska 

skolan av grundad teori.  I min analys av intervjuerna har jag strävat efter att upptäcka 

mönster och regelbundenheter. Dessutom har jag gjort anteckningar om mina 

tolkningar om intervjuerna samt upprätthållit en forskarsdagbok där jag reflekterat hur 

mina fynd relaterar till teorin. Easterby-Smith et al. (2012) menar att en aktiv dialog 

mellan teori och data är ett kännetecken för Straussiska skolan av grundad teori. 

Tillföljande beskrivs hur jag gått tillväga för att analysera datat. Jag började data-

analysen med en fullständig transkribering av alla intervjuer. Därefter delade jag allt 

data i korta avsnitt med ett budskap. Dessa korta avsnitt kallar jag för enheter. 

Enheterna som inte hade någon anknytning till mitt forskningsämne förkastades.  

De resterande enheterna sorterades i kategorier. Varje gång då jag stötte på en enhet 

som lyfte fram en ny aspekt av rekrytering i tillväxtbolag bildade jag en ny kategori. 

Sammanlagt resulterade analysen i sju kategorier. Då jag analyserade vad var 

gemensamt med kategorierna, identifierade jag att de berörde tillväxtbolagens praxis i 

samband med rekryteringsprocessen. Således fick kategorierna benämningen praxis. 

Dessa praxis utgör tabellerna som finns bland bilagorna i denna magisteravhandling. 

Tabellerna är numrerade från ett till sju med romerska siffror (I-VII). Första spalten 

från vänster i tabellen berättar källan för enheten, medan den andra spalten från 

vänster utgör själva enheten. 

Efter att enheterna var indelade i praxis, fortsatte analysen med en renskrivning av 

varje enhet. Eftersom de flesta intervjuer hållits på finska gjorde jag samtidigt en 
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översättning av finskspråkiga enheterna till svenska. Detta innebar att jag tog fasta på 

det centrala innehållet i varje enhet, förtydligade meningar som innehöll talspråk och 

redogjorde för tvetydiga begrepp. Analysen resulterade i nya, kortare textavsnitt, som 

jag i undersökningen kallar för renskrivna enheter. De renskrivna enheterna finns i den 

tredje spalten från vänster i tabellerna. 

Då min analys hade både kategoriserat enheterna och klargjort för betydelsen i dem, 

fortsatte jag med en tolkning av innehållet i den renskrivna enheten. Analysen gick ut 

på att identifiera det viktigaste budskapet i varje renskriven enhet och anpassa 

budskapet till kontexten av varje kategori. Detta mynnade ut i textavsnitt som uttrycker 

det mest centrala budskapet för varje enhet i komprimerad form. Dessa textavsnitt 

kallar jag för koncentrerade tolkningar. De koncentrerade tolkningar utgör den fjärde 

spalten från vänster i tabellerna. 

Sista steget i analysen var att sammanföra de koncentrerade tolkningarna till en helhet. 

I praktiken innebar detta att jag analyserade de koncentrerade tolkningarnas samband 

och skillnader för att skapa en översikt av kategorin. Noggranna undersökningen 

resulterade i en sammanfattad tolkning. Den sammanfattade tolkningen representerar 

innehållet i enheterna för varje kategori i komprimerad form och utgör mina argument 

för undersökningens resultat. Således utgör de sammanfattade tolkningarna den femte 

och sista spalten i tabellerna bland bilagorna. 

Då jag var färdig med data-analysen hade jag identifierat sju arbetspraxis som 

tillväxtbolag bedriver i samband med sin rekrytering. Eftersom syftet i undersökningen 

var att identifiera varför dessa praxis bedrivs, fokuserade jag tillföljande på att förstå 

ändamålet för praxisen. För att göra detta återgick jag till innehållet i de 

sammanfattade tolkningarna. En noggrannare granskning av innehållet visade att 

tolkningarna kretsade kring två teman. Fyra av de sammanfattade tolkningarna gjorde 

hänvisningar till ”individen” eller ”jobbsökande kandidaten”. I gengäld kretsade tre av 

sammanfattade tolkningarna kring ”företagets resurser”. Genom att koppla dessa 

hänvisningar till fynden av undersökningen, som alltså består av företagens 

rekryteringspraxis, kunde jag härleda att ”individen” respektive ”resurserna” var 

främsta orsakerna till att rekryteringspraxisen bedrivs. Ändamålet som företaget 

strävar efter med hjälp av rekryteringspraxis presenteras i underkapitlet som 

sammanfattar empiriska undersökningens resultat (4.6.). Stegen i min data-

analysmetod summeras i tabellen nedan.  
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Analysskede Beskrivning 

1. Kodning Fullständig transkribering av intervjuerna, indelande av 

innehållet i korta avsnitt. Förkastande av irrelevant data. 

2. Kategorisering Gruppering av data i ”pooler” som länkar till varandra. 

3. Renskrivning Översättning av citaten till svenska, förtydligande av 

tvetydiga begrepp samt återgivning av det centrala innehållet 

i citatet.   

4. Tolkning Interpretation av innehållet för varje renskriven enhet. 

5. Sammanfattning Skapandet av en överblick av det insamlade datat i varje 

kategori.  

 

Tabell 5 Beskrivning av stegen i data-analysen – baserad på Glaser och Strauss (1968). 

3.6. Validitet och reabilität 

I detta avsnitt diskuteras empiriska undersökningens validitet och reabilität. Jag börjar 

diskussionen med att ta ställning till min egen position som forskare. Därefter 

diskuterar jag styrkor och eventuella svagheter med undersökningsdesignen.  

Easterby-Smith et al. (2012) poängterar att varje forskare måste reflektera sin egen roll 

i forskningsprocessen. Som redan tidigare nämnts försöker kvalitativ forskning” fånga 

subjektiva tolkningar av den externa världen från deltagarnas perspektiv” (Easterby-

Smith et al. 2012:158) och kan således inte beskriva verkligheten objektivt. Många 

forskare försöker förstå hur deras personliga egenskaper påverkar forskningsprocessen 

(Brewer 2000; Pink 2001 citerad i Easterby-Smith et al. 2012) medan andra forskare 

anser att en allt för djup själviakttagelse kan leda till att forskaren ”förlamas” och 

forskningsprocessen lider (Easterby-Smith et al. 2012).  

Jag valde att upprätthålla en dagbok under magisteravhandlingsskrivandet där jag 

reflekterade från ett kritiskt perspektiv hur jag som forskare påverkar 

forskningsprocessen. Genom att studera mina dagboksanteckningar har jag noterat att 

jag redan från början av forskningsprocessen hade relativt mycket kunskap om ämnet. 

Jag har härlett, att detta härstammar från mina egna tidigare erfarenheter. Som noterat 
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tidigare, sökte jag själv anställning på ett tillväxtbolag innan forskningsprocessen 

började och blev senare anställd på företaget. Således har jag både erfarenheter av hur 

rekryteringsprocessen kan upplevas av en jobbsökare, samt hur ett visst tillväxtbolag 

bedriver rekryteringsprocessen. Följderna av mina tidigare erfarenheter för min 

position som forskare är värt att diskuteras. Tidigare erfarenheter kan vara i den grad 

en belastning, att det är svårt att skilja mellan vilka observationer som är gjorda inom 

forskningen och vilka observationer som härstammar från egna upplevelser. För att 

undvika detta skrev jag dagbok under forskningsprocessen. Om jag inte var säker på 

varifrån en observation härstammade, kunde jag återgå till dagboken för att granska 

detta. 

Samtidigt kan noteras att tidigare kunskap om forskningsämnet är nödvändigtvis inte 

en svaghet. Easterby-Smith et al. (2012) diskuterar förutfattade meningar i samband 

med forskningen. De syftar till Straussiska skolan (eng. ”Straussian view”) av grundad 

teori som utgår ifrån att fördomar är oundvikliga i samband med forskning. Sunt 

förnuft säger att en person är ju inte intresserad av ett forskningsämne utan att ha 

någon tidigare vetskap om ämnet, menar forskarna. Jag har upplevt i samband med 

forskningen att det varit lättare att reflektera kring många av de problem som jag stött 

på i företagen på grund av mina tidigare egna erfarenheter. Den tidigare kunskapen om 

ämnet är för mig således ett analysverktyg, som man måste vara medveten om att man 

besitter på. 

I detta sammanhang är det lämpligt att diskutera styrkor och eventuella brister i min 

valda undersökningsdesign. Först och främst kan kvalitén av det insamlade datat 

diskuteras. I min undersökning har jag intervjuat en person per företag. Det kan frågas 

hur objektivt företagets rekryteringsprocess kan beskrivas av en person? Det finns skäl 

att anta att respondentens svar är präglade av individens egna uppfattningar och 

värderingar. För att mitt data skulle beskriva rekrytering i företagen jag undersöker 

möjligast väl har jag som kriterium att intervjua personer som är ansvariga för 

företagets rekryteringsprocess. Som tidigare konstaterats, om företaget inte har en 

sådan person har jag intervjuat en person som jobbar med rekrytering eller varit länge 

anställd i företaget. För att bredda på mitt perspektiv gällande företagens 

rekryteringspraxis har jag bekantat vad som skrivs om ämnet på företagets hemsidor 

och bloggar. Samtidigt finns det orsak att påpeka att undersökningen kunde ha 

utnyttjat flera sekundärkällor, som tillexempel interna dokument som beskriver 
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rekryteringsprocessen. Dessvärre är tillgång till ett ovan beskrivet dokument dock ofta 

svår. 

Ytterligare kan det diskuteras huruvida mitt urval representerar tillväxtbolag inom 

mjukvarubranschen i Finland. Tabell 4 visar hur företagen i undersökningen jämför sig 

till varandra, som det redan noterats. Från tabellen kan det härledas att företagen har 

upplevt en procentuell årlig tillväxtförändring mellan 12 % och 92 %, vilket med god 

skäl kan anses beskriva ett tillväxtbolag. 

3.7. Tillväxtbolag i finska ekonomin 

Detta underkapitel beskriver tillväxtbolag i Finland. Underkapitlet inleds med en 

beskrivning om senaste årens utveckling för tillväxtbolagens del, varefter företagens 

betydelse för finska ekonomin behandlas. 

Tillväxtföretagande (eng. “growth entrepreneurship”) åtnjuter en hög politisk status i 

Finland för tillfället. Alla finska regeringar har under 2000-talet prioriterat 

tillväxtföretagande i sina regeringsprogram. Populäriteten bland politiker märks också 

på gräsrotsnivån. Många statliga aktörer har tagit aktiva roller i utvecklandet och 

stödandet av växande företag.  Att bli entreprenör är ett tänkbart karriärval får många 

universitetsstuderande i dagens läge – något som inte var populärt bland studerande 

några år tidigare. ( Napier, Rouvinen & Johanson 2012) 

Under senaste åren har det skett en positiv utveckling i Finland med tanke på 

tillväxtföretagande. Speciellt har attityder gentemot entreprenörskap förändrats 

avsevärt. Traditionellt har Finland klarat sig dåligt i jämförelser med andra nordiska 

länder om kulturen för företagandets befrämjande (eng. ”entrepreneurial culture”). 

Numera är Finland bland länderna med mest stödande kultur för entreprenörskap, 

enligt rapporten Napier et al. (2012).  

De ovan nämnda insikter antyder att det är viktigt att identifiera vilka företag som är 

tillväxtbolag, eftersom det då är möjligt att analysera företagens kontribution för finska 

ekonomin. Ett utgångsläge för att identifiera tillväxtbolag är rapporten 

”Företagsöversikt 2013” av Arbets- och näringsministeriet (2013). I rapporten 

presenterar Rikama från Statistikcentralen data som beskriver tillväxtbolag i Finland. 

Under perioden 2008-2011 fanns det sammanlagt 760 tillväxtbolag i Finland. Dessa 

företag uppfyller OECD:s definition där ett tillväxtbolag har en personalstyrka på minst 
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10 anställda i början av granskningsperioden vilken växer under en treårig 

granskningsperiod med minst 20 % per år. Således har ett företag som uppfyller 

definitionen i slutet av granskningsperioden minst 17,3 anställda.  

Närmare belyser rapporten, att antalet tillväxtbolag vuxit. Mellan åren 2007-2010 

fanns det endast 650 tillväxtbolag i Finland. Om den senaste granskningsperioden 

jämförs med granskningsperioden 2007-2010 kan det konstateras att antalet 

tillväxtbolag i Finland har ökat med över hundra företag (se figur 3). Således finns det 

god grund att anta att tillväxtbolagens betydelse för finska ekonomin ökar i framtiden. 

Ofta i undersökningar om tillväxtbolag granskas det skilt den grupp av företag som 

växer mycket snabbt. Dessa företag är mycket betydande för ekonomin, eftersom de har 

en förnyande inverkan på näringslivet. Vidare kan data om företagen användas till att 

evaluera tillväxtförutsättningarna i en ekonomi. (Arbets- och näringsministeriet 2013). 

Rikama från Statisktikcentralen (Arbets- och näringsministeriet 2013) uppger att det 

endast finns knappt över hundra snabbt växande företag , eller så kallade ”gaseller” 

(eng. ”gazelle firms”) i Finland. Emellertid kan snabbt växande företagens betydelse för 

finska ekonomin anses vara viktigt, eftersom de fungerar som vägvisare för andra 

företag. 

 

Figur 3 Antal tillväxtbolag och snabbt växande bolag i Finland – baserad på 
Statistikcentralen, Rikama (Arbets- och näringsministeriet 2013). 
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En ytterligare undersökning som granskat snabbt växande företagens inverkan på 

ekonomin är ”The Nordic Growth Entrepreneurhsip Review 2012” av Napier et al. 

(2012) . I rapporten inkluderades företag som inte var äldre än två år, som i början av 

en treårig granskningsperiod hade minst tio anställda och där personalökningen vairit 

minst 20 % per år.  I rapporten noteras att tillväxtföretagande i Finland är något av en 

paradox. Även om förutsättningarna idag är goda att skapa snabbt växande företag 

ligger Finland dessvärre efter andra nordiska länder i mängden absoluta företag som 

växer snabbt. Mellan åren 2006 och 2009 fanns det sammanlagt 92 snabbt växande 

företag i Finland. I jämförelse hade Norge och Sverige i antal dubbelt så många snabbt 

växande bolag under samma tidsperiod. 

Däremot, verkar det som om tillväxtbolag i Finland växer snabbare och blir större än 

motsvarande företag i resten av Norden, vilket framgår från tabell 6 nedan. I Finland 

sysselsatte nästan hälften (48%) av snabbt växande företagen över femtio anställda 

under perioden 2006-2009, medan i Sverige var motsvarande mängden företag 

betydligt lägre (25%). Under granskningsperioden ökade finska tillväxtbolag antalet 

anställda i genomsnitt med 83 personer, vilket är dubbelt mera än motsvarande siffra i 

Sverige. Sammanlagt skapades det över 7000 arbetsplatser i 92 tillväxtbolag i Finland. 

(Napier et al. 2012) 

Antal gasellföretag 

totalt i Finland 

Antal skapade jobb per 

gasellföretag 

Andel gasellföretag med 

fler än femtio anställda 

92 83 48% 

 

Tabell 6 Översikt av gasellföretag i Finland – baserad på Napier et al. (2012). 

Ytterligare är det skäl att notera att av de 760 tillväxtbolag som identifierats i 

Statistikcentralens data (Arbets- och näringsministeriet 2013) beror tillväxten i många 

fall på koncernarrangemang eller fusioner. I detta fall kan tillväxten inte anses vara 

”äkta”, eftersom personalmängden i företagen inte nödvändigtvis baserar sig på 

efterfrågan av företagets tjänst eller produkt. Som exempel, kan det nämnas att 40% av 

tillväxtföretagen under perioden 2008-2011 var en del av en koncern. Dessa företag 

utgjorde 75% av sammanlagda personalstyrkan i tillväxtföretag i Finland.  

Dessutom, utgör de största företag en betydande del av den totala arbetskraft som 

skapas i tillväxtbolag. De tio största tillväxtbolag utgjorde ca 30% av all arbetskraft i 
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tillväxtbolagen. De femtio största tillväxtbolag sysselsätter sammanlagt över hälften av 

all arbetskraft i tillväxtbolag. Vidare, kan det noterast att de största tillväxtbolag är så 

gott som alltid en del av en koncern. De tio största tillväxtföretag tillhör en koncern och 

av de hundra största företag tillhör 80% till koncerner.  

Den ovan presenterade nedbrytningen resulterar i att drygt 400 (55%) av 

tillväxtföretagen kan anses vara företag med äkta tillväxt. Dessa företag ingår inte i en 

koncern, har inte tagit del av en fusion eller är i utländsk ägo. I slutet av 

granskningsperioden 2011 utgjorde dessa företag endast 24% av personalen bland 

tillväxtföretagen och andelen av tillväxtbolagens sammanlagda omsättning var 13%.  

Detta avsnitt har presenterat tillväxtbolag inom finska ekonomin. Från det ovan 

nämnda insikter kan man dra slutsatsen, att det är betydelsefullt att identifiera hur 

finska tillväxtbolag går tillväga för att rekrytera kandidater. För min undersökning är 

företag som utgör ”äkta” tillväxt mest intressanta. Hur tillväxtbolag definierats i urvalet 

för den empiriska undersökningen har presenterats i avsnitt ”Målgruppen”(3.4.1.). 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten för undersökningen. I undersökningen 

identifierades sju praxis som tillväxtbolag använder i sin rekrytering. Kapitlet inleds 

med en beskrivning om hur företagen evaluerar kandidatens lämplighet (4.1.) och 

utnyttjar möjligheten att rekrytera vid unikt tillfälle (4.2.). Därefter diskuteras hur 

företagen bedriver en flexibel kommunikation gentemot kandidaten (4.3.) och 

säkerställer kandidatens framtida potential för företaget (4.4.) i samband med 

rekrytering. Kapitlet fortsätter med en redogörelse om hur företagen använder egna 

nätverk (4.5.) och utomstående rekryteringsföretag (4.6.) i sin rekrytering. Sedan 

diskuteras huruvida företagen har skapat en process för rekryteringspraxisen i 

företagen (4.7.). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten (4.8.), där 

orsakerna bakom bedrivandet av praxis debatteras och en sammafattande figur av 

fynden presenteras. 

4.1. Praxis I: Evaluering av kandidatens lämplighet 

I detta underkapitel presenteras hur företagen evaluerar hur en jobbsökande kandidat 

”passar in” i företaget. Analysen i detta underkapitel baserar sig på tabellen ”Praxis I” 

som finns tillgänglig bland bilagorna. 

I resultaten för undersökningen kom det fram att det är viktigt för företagen att 

kandidater som söker anställning ”passar in” i företaget. Med att ”passa in" syftar 

företagen på olika saker. Gemensamt för alla företag är att de inte endast evaluerar 

individens yrkesmässiga kompetenser. Företag G menar att individen måste ha en viss 

slags personlighet för att passa in i företaget. Företag A och P talar om att individen 

måste komma överens med andra på ett naturligt sätt. Företagen B och D menar att 

kandidaten måste dela företagets värderingar för att ”passa in”, medan företag F menar 

att kandidaten måste passa in i arbetsomgivningen för att rekryteringen kan anses vara 

lyckad. Således innebär individens förmåga att ”passa in” i denna undersökning att 

individen inte upplever arbetsomgivningen som obehaglig och att personens 

individuella värderingar inte står i konflikt med det som företagsledningen anser vara 

viktigt.  

Varför är det viktigt att en jobbsökande kandidat passar in i en organisation? 

Respondenten för Företag C argumenterar att det beror på att varje anställd sätter sin 

prägel på företaget. 
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”Alla inser ju med sitt förnuft att ett så litet företag som vi är sist och slutligen, så fyller ju en 
anställd proportionellt otroligt mycket av hela företag. En anställd som inte levererar det som 
den ska kan ju få hela företaget i gungningen helt enkelt! Inte bara finansiellt, utan också 
arbetsklimatet.” 

Respondent C, intervju 6.5.2014 

Enligt respondenterna för företagen B och D kan en anställd som passar in i företaget 

tilldelas varierande arbetsuppgifter utan att problem uppstår. När en anställd kan 

sysselsätta sig med olika projekt ökar anställdas nytta till företaget (Företag P).  

Enligt resultaten är evalueringen av individens lämplighet betydelsefull för att 

organisationen skall säkra åt sig de bästa möjliga arbetstagarna. Att jobbsökande 

kandidaten passar in i organisationen kan till och med vara viktigare än att kandidaten 

har rätta yrkeskunskaper, vilket illustreras av exemplet i Företag P. Respondenten för 

Företag P berättar att det från rekryterarens synvinkel inte nödvändigtvis är intressant 

att veta vad jobbsökande kandidaten har för yrkesmässiga kunskaper. Respondenten 

för företag P berättar att denne försöker i en intervjusituation lära känna kandidaten 

och dess personlighet. Respondenten för Företag G är inne på samma linje, då denne 

kommenterar att individens förmåga att ”passa in” är snäppet viktigare än 

yrkeskunskapen. 

Företagen använder olika sätt för att utreda hur kandidater passar in i företaget. För att 

evaluera om en kandidat passar in i organisationens kultur involverar företagen de 

blivande kollegerna eller linjecheferna i intervjuandet (Företag A, B, D, F, G, P). Från 

intervjun med Respondent D, går det att härleda att ett engagemang av egna anställda 

upplevs som betydande för formandet av arbetskraftens egenskaper. 

”Vi har velat erbjuda våra konsulter en möjlighet att påverka hurdana kolleger de arbetar med i 
framtiden.” 

Respondent D, intervju 19.5.2014 

Respondenten för Företag P berättar att kandidatens blivande kolleger engagerar sig i 

introduktionen av den nya medarbetaren om de själv har fått vara med om att påverka 

rekryteringsbeslutet. I Företag A, där det används externa rekryteringskonsulter, 

poängterar respondenten att utomstående konsulterna måste veta hurdana individer 

”passar in” i organisationen. Företag A har därför anlitat samma rekryteringskonsulter 

i många år.  

Det är vidare värt att notera att företagen strävar efter att utreda om individen ”passar 

in” i företaget redan i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen. Från företagets 
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synvinkel är det viktigt att om kandidaten ”passar in” innan en vidare evaluering av 

kandidatens yrkeskunskaper är värd att genomföra. Respondenten för företag B 

berättar att det kollas redan under första intervjun om företaget kan erbjuda sådana 

arbetsuppgifter som kandidaten letar efter. Företagen D och F evaluerar redan under 

första intervjutillfället om individen ”passar in”. Om kandidaten anses vara lämplig 

skickas kandidaten för evaluering av yrkeskunskap till den grupp eller enhet där 

personen kommer att sysselsättas. 

Resultaten visar att samtidigt som företagen evaluerar kandidaten, vill företagen att 

kandidaten evaluerar dem. Flera företag berättar aktivt om sig själv för att ge 

kandidaten en möjlighet att evaluera arbetsgivaren. Respondenten för Företag P kallar 

verksamheten för ”försäljning av vårt företag” (Respondent P, intervju 12.2.2014). 

Enligt respondenten för företag P är det viktigt att tala om både goda och de dåliga 

sidorna av företaget. Däremot påpekar respondenten för Företag D att det är viktigt att 

skilja mellan luftslott och fakta då företaget beskriver arbetsförhållandena. 

Arbetstagaren blir besviken om något som lovats inte stämmer, menar respondenten 

för Företag D. Företag F är inne på samma linje. Viktigast är att ge en verklighetstrogen 

beskrivning av arbetsomgivningen (Företag F). 

”Det är viktigt att framhäva att det finns utmanande egenskaper i arbetsomgivningen. Det lönar 
sig inte att släta över dem! Om du är en sådan person att du tycker om att konstant utveckla ditt 
eget kunnande, utveckla nytt, ta ansvar över egna och organisationens utveckling, så kommer du 
sannolikt att trivas här. Om du däremot är en person som vill ha mycket stöd av en förman, 
gärna ser att någon visar dig en riktning du ska gå i, och vill att allt skall vara mycket 
strukturerat... En beskrivning om hurdan arbetsomgivning är och hurdana överraskningar som 
kan dyka upp här.. Det hämnar sig ändå i ett senare skede...” 

Respondent F, intervju 20.5.2014 

 
Även Företag B påpekar betydelsen av att kommunicera ut ärligt om företaget:  

”Att vi har en god arbetsomgivning innebär nödvändigtvis inte att arbetsomgivningen passar 
alla! Tvärtom, så har vi en mycket stark identitet och sätt att jobba. Vi har vissa aspekter i 
företagets kultur som kan vara riktigt svåra för vissa människor.” 

Respondent B, intervju 30.4.2014 

Även om företagen evaluerar kandidaten, anser respondenterna för företagen att den 

slutliga beslutsmakten finns hos individen. Respondenten för Företag B noterar, att det 

är individen som väljer att jobba för en organisation – inte omvänt. Likartat resonerar 

respondenten för Företag D, då denne berättar att ” i dagens läge är det arbetssökaren 

som bestämmer själv. Inget företag kan anta att när en person kommer in i processen 

att det skulle vara företaget som får välja om personen rekryteras till huset eller 
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inte.”(Respondent D, Intevju 19.5.2014.) Respondenten för Företag B argumenterar att 

företag ofta glömmer att en individ kan fritt välja sin arbetsgivare. Detta sker enligt 

respondenten speciellt ofta om rekryteringsprocessen omfattar en evaluering av 

kandidaten.  

Kort sagt visar resultaten att tillväxtbolag strävar efter att rekrytera kandidater som 

inte endast har nödvändiga yrkeskunskaper som krävs för arbetsuppgiften utan också 

”passar in” i företaget. För att ta reda på om kandidaten ”passar in” involverar 

företagen kandidatens blivande kolleger till processen. Vidare, evaluerar företagen 

kandidatens förmåga att ”passa in” i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen. Även om 

företagen evaluerar kandidaten strävar företaget att berätta verklighetstroget om sig 

själv så att personen kan evaluera företaget. Resultaten tyder vidare på att det slutliga 

beslutet av ett samarbete görs av personen som söker jobbet, inte företaget.  

4.2. Praxis II: Rekrytering av unik potential 

I detta underkapitel presenteras hur företagen utnyttjar unika möjligheter att rekrytera 

talang till sig. Analysen i detta underkapitel baserar sig på tabellen ”Praxis II” som 

finns tillgänglig bland bilagorna. 

Intervjuerna med tillväxtbolagen visade att företagen har utmaningar med att estimera 

sitt framtida behov av personal. Utmaningen har lett till att företagen ogärna rekryterar 

personer som inte kan sysselsättas omedelbart. Dock visar resultaten vidare att 

tillväxtbolagen stundom rekryterar personer utanför det omedelbara resursbehovet. 

Dessa rekryteringar karakteriseras av att kandidaten kan erbjuda något unikt som 

företaget behöver för att fortsätta växa. Tillföljande granskas denna vana mera i detalj. 

Företag A berättar att de stundom stöter på personer med mycket potential men som 

inte motsvarar det som företaget letar efter i stunden. I sådana situationer har företaget 

kollat om det skulle finnas uppgifter som personen kunde sysselsättas med eller t.o.m. 

undersökt om det skulle finnas behov för en ny position som kandidaten kunde ansvara 

för. Det är tydligt att personer har rekryterats utanför det omedelbara resursbehovet för 

att stöda framtida tillväxten. 

”Om det blir så att man rekryterar för sent... på grund av att ansökningsprocessen räckt för länge 
eller introduktionen av medarbetaren drar ut på tiden... så leder det till att företagets framtida 
tillväxt är i fara.” 

Respondent A, intervju 16.4.2014. 
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Företag E, är aningen mera försiktigt i sina rekryteringssträvanden. Respondenten 

berättar att företaget försöker undvika risker och anställer främst individer som de vet 

att de kan sysselsätta omedelbart. Företag E har även dock gjort rekryteringar då man 

haft möjligheten att rekrytera unik talang.  

Företag B har något liknande tillvägagångssätt till rekryteringar av unik potential som 

Företag A. Respondenten för Företag B berättar att företaget tror på framtida tillväxt 

och har således anpassat sin rekrytering enligt det. Respondenten för Företag B 

berättar att företaget inte rekryterat för att erhålla ”överloppsresurser”, utan för att få 

tillgång till kandidaternas talanger. 

”Vi har rekryterat kandidater i förväg på kompetensbasis – inte som en investering. Om vi 
upplever att något område är viktig, har vi rekryterat personer med kunnande inom det område 
utan att tänka ut om vi kan sysselsätta dem.” 

Respondent B, Intervju 30.4.2014 

 
Emellertid, är företagen tvingade att se på följderna av rekrytering på den framtida 

affärsverksamheten. Respondenten för företag A påpekar att företaget inte heller vill 

rekrytera för tidigt, eftersom personalens lön är en betydande del av alla kostnader för 

ett företag inom mjukvarubranschen. I Företag C, där man tvingats göra snabba 

rekryteringsbeslut för att kunna leverera projekt som redan sålts in har man fått märka 

hur rekryteringsbeslut påverkar framtiden.  

”Samtidigt är man väldigt försiktig med rekryteringen för som arbetsgivare är det mycket dyrt. 
Det är också oflexibelt, eftersom den dagen när man tvingad att avskeda folk blir det mycket 
svårt... Det gör ju också att man är väldigt försiktig då man tar rekryteringsbeslutet. ” 

Respondent C, intervju 6.5.2014 

Med andra ord talar resultaten för att estimering av framtida behov är utmanande för 

företagen. Samtidigt menar respondenten för företag D att tillväxtbolag inte kan 

undvika risk i sin beslutsfattning och att beslut måste baseras på noggrann analys. 

”Ett företag som gör endast säkra beslut växer inte... Det är viktigt för oss att samla in 
information från många olika håll och erkänna att vi inte någonsin kan göra beslut som är 
hundra procent säkra! Men riskerna måste vara kontrollerade, eftersom det inte bra för någon 
om personen inte har något att sysselsätta sig med då anställningen på företaget börjar.” 

Företag D, intervju 19.5.2014 

Sammanfattningsvis visar resultaten att företagen ogärna rekryterar individer utanför 

det egentliga resursbehovet, eftersom estimerande av framtida behov är utmanande 
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och felrekryteringar kan leda till problem för företagen. Men då företaget anställer 

utanför det egentliga resursbehovet rekryteras kandidater som innehar unik potential 

som företaget kan dra nytta av.  

4.3. Praxis III: Flytande kommunikation gentemot kandidaten  

I detta underkapitel presenteras hur företagen strävar efter att satsa på 

kommunikationen under rekryteringsprocessen för att säkerställa att kandidater inte 

tappar intresset för företaget. Analysen i detta underkapitel baserar sig på tabellen 

”Praxis III” som finns tillgänglig bland bilagorna. 

Resultaten för undersökningen visar att företagen strävar efter att sköta 

kommunikationen gentemot sökanden förträffligt under rekryteringsprocessen. 

Företagen anser att kommunikationen är en viktig del för att hålla kandidater 

intresserade under rekryteringsprocessen. Ett företag som sköter kommunikationen 

dåligt riskerar att förlora en kandidat till konkurrenten.  

Företag B har en person i företaget som är ansvarig att svara på alla sökandes frågor om 

rekryteringsprocessen. Respondenten för Företag B berättar att företaget strävar efter 

att ge feedback under rekryteringsprocessen, eftersom detta ger en kandidat möjlighet 

att utvecklas även om personen inte skulle avancera i rekryteringsprocessen. Enligt 

respondenten för Företag B måste företaget i det rådande konkurrensläget göra gott av 

sig för att inte avskräcka kandidater:  

”Om vår avsikt är att rekrytera de bästa människorna... så då är det ju helt enkelt så... att om 
kommunikation i rekryteringsskedet är utmanande eller du [som arbetssökare] får ett intryck av 
att du får dålig feedback, så bryr du dig helt enkelt inte.” 

Respondent B, intervju 30.4.2014 

Respondenten för Företag B påpekar att rekrytering är alltid en tävlingssituation. Om 

företaget är intresserat av en kandidat är också någon annan det, menar respondenten. 

Också respondenten för Företag D ser rekrytering som en tävlingssituation. 

Respondenten för Företag D menar att de företag som inte valt att satsa på 

arbetsgivarintrycket eller byggt upp en välfungerande rekryteringsprocess har stora 

utmaningar med att locka talang till sig. En viktig del av detta är kommunikationen 

utåt, men det gäller att inte glömma att i fokus ligger kandidaten, vilket exemplifieras i 

citatet av respondenten för Företag D. 
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”Jag tycker att det är otroligt viktigt hur kommunikationen sköts gentemot kandidaten! Det 
lyckas endast om uppgiften är öronmärkt för en person. Vi har en anställd här på kontoret, vars 
uppgift är att se till att alla skeden som kandidaten deltar i skapar mervärde för kandidaten... Allt 
som vi gör borde skapa bevis och underlätta det hur vi kan dela information oss emellan... Varje 
gång då en person kommer hit borde hon känna att hon inte tagit sig hit i onödan! ” 

Respondent D, intervju 19.5.2014  

 
Företag F skickar ett automatiserat svar per e-post till varje sökande som skickat en 

jobbansökan till företaget. Enligt respondenten för Företag F är syftet med det 

automatiserade svaret att sökanden lätt kan kontakta företaget ifall det skulle finnas 

behov för det. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att företagen ser att en välflytande 

kommunikation gentemot sökanden stärker intrycket om företaget som en potentiell 

arbetsgivare bland kandidater. En god kommunikation genomsyrar hela 

rekryteringsprocessen och stärker företagets anseende bland kandidater på den hårt 

tävlade arbetsmarknaden. 

4.4. Praxis IV: Säkerställandet av kandidatens framtida potential 

I detta underkapitel granskas resultaten som talar för att företagen säkerställer sig om 

individens framtida potential. Analysen i detta underkapitel baserar sig på tabellen 

”Praxis IV” som finns tillgänglig bland bilagorna. 

Resultaten visar att företagen upplever det viktigt att individen har goda utsikter att 

jobba för företaget på lång sikt. Företag G berättar att en förutsättning i företagets 

rekrytering är att anställa folk på lång sikt till företaget. Företaget ser att det finns en 

risk att en individ inte stannar länge i företaget om företaget inte kan erbjuda sådant 

som individen vill jobba med. Tilläggas kan att Företag A undviker att rekrytera 

kandidater som inte vill jobba med uppgifterna denne söker till. Kandidater som ”ser 

det som ett sätt att komma in organisationen” är sällan ”motiverade i arbetsuppgiften 

utan blickar framåt” (Respondent A, 16.4.2014). 

Emellertid berättar Företag B att de ser rekryteringsprocessen som en möjlighet till 

karriärplanering. Företaget strävar efter att reda ut vad individen vill jobba med i 

framtiden och endast om företaget kan erbjuda något som individen letar efter kommer 

individen att tas vidare i processen. 
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I intervjun med företag P kom det fram att företaget gör alla arbetskontrakt på 

tillsvidare basis. Enligt respondenten för företag P skulle det vara olönsamt att anställa 

en kandidat som passar endast för ett projekt. Följaktligen planerar företaget för 

framtiden redan vid rekryteringsskedet. ”Man måste se på människans utveckling, så 

att vi också kan utnyttja personen för annat.” (Respondent P, intervju 12.2.2014.). På 

samma sätt undviker företagen B och D att anställa individer som passar till pågående 

projekt. Att hitta rätt kandidat är värt ansträngningen, enligt Respondent D. 

”Det är kortsiktigt och opportunistiskt att vi anställer en person till ett uppdrag där vi har brist 
på folk! Människan måste passa i organisationen, och då vi skapat en sådan match, så litar vi på 
att personen är lämplig för alla uppdrag inom ett visst område.” 

Respondent D, intervju 19.5.2014 

För en del av företagen är det betydelsefullt att kandidater inte endast passar in, utan 

också utvecklas i sin roll. Respondenten för Företag P påpekar att alla individer vill 

utvecklas i sitt arbete – sålunda måste förutsättningarna för att kandidaten skall kunna 

”växa” på arbetsplatsen evalueras redan under rekryteringsprocessen. Ett liknande 

resonemang har respondenten för Företag C, som berättar att företaget ser gärna att en 

individ ”växer” i sin uppgift. 

”Skall man ha mera insats på försäljningssidan, skall man stegvis bygga upp kunskap. Till 
exempel ser jag det som en fördel att personen är studerande vid sidan om, kommer in vid en 
ung ålder och är formbar. Vem vet om den dagen då personen är färdig med sin utbildning så 
kan det vara en perfekt anställd att plocka in på fulltid!” 

Respondent C, intervju 6.5.2014 

 
Sammanfattningsvis säkerställer sig företagen om att kandidaten har goda 

förutsättningar att jobba för företaget på långsikt. Företagen upplever det som viktigt 

att lära känna kandidaten så att företagen kan erbjuda rätt slags jobb åt kandidaterna. 

Kandidatens framtida användbarhet för företaget evalueras under 

rekryteringsprocessen. Kandidaterna måste uppfylla företagens krav på långsikt, inte 

endast uppfylla behoven för ett enskilt pågående projekt. 

4.5. Praxis V: Användning av egna nätverk 

I detta underkapitel presenteras resultat som talar om hur företagen använder egna 

nätverk för att minimera resursanvändningen i samband med rekrytering. Analysen i 

detta underkapitel baserar sig på tabell ”Praxis V” som finns tillgänglig bland bilagorna. 
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Resultaten visar att företagen använder anställdas egna nätverk för att scouta, attrahera 

och rekrytera talang (Företag A, B, C, D, E, F, G, P). Orsakerna till att företagen anlitar 

egna nätverk är metodens enkelhet, den generar ofta goda kandidater och kan inverka 

på företagets arbetsgivarintryck.   

Företag C använder egna nätverk på grund av bekvämlighet och tidsbrist. 

Respondenten för Företag F ser att det är lättare att bedriva en rekryteringsprocess då 

någon i företaget känner till personen från förut. Respondenten för företag E, berättar 

att företaget får få rekommendationer av egna anställda. Däremot menar respondenten 

att rekommendationerna är av hög kvalité och leder ofta till anställning.  

Enligt resultaten stöder egna nätverk företaget i skapandet av arbetsgivarintryck. 

Respondenten för företag B ger ett exempel av studerande som varit anställda på 

företaget och som rekommenderat arbetsplatsen åt sina medstuderande på campus. 

”Vårt arbetsgivarbrand [bland studerande] byggs upp långt via dessa personer” 

(Respondent B, intervju 30.4.2014) Faktum är att då egna anställda berättar om 

företaget vidare till sina vänner, är följderna positiva. Detta illustreras av exemplet av 

respondenten för Företag F.  

”Jag anser att det egna nätverket är det viktigaste sättet för oss att bygga upp 
arbetsgivarintrycket. Våra anställda berättar hurdant det är att jobba här och de är stolta över 
hurdana grejer vi jobbar med. För många erfarna proffs är det viktigt att kunden är intressant! 
Då de hör med hurdana kundprojekt våra grabbar har jobbat med, och med vilka teknologier, 
samt hur våra anställda får utveckla sitt kunnande här... Sådant är viktigt för många och en orsak 
varför de intresserar sig för oss som arbetsgivare.” 

Respondent F, intervju 20.5.2014 

 
För att utnyttja det egna nätverket till fullo har vissa företag skapat så kallade 

”kandidatpooler”. Företag P berättar att de upprätthåller en lista på personer som 

kunde vara potentiella arbetstagare. Respondenten för företag P berättar att de följer 

aktivt med uppdateringar av potentiella kandidater på sociala affärsnätverket Linkedin.  

Respondenten för Företag E berättar att företaget har kunnat intervjua kandidater och 

”berättat att vi inte precis nu har ett projekt [att erbjuda], men att vi kan vara strax i 

kontakt igen” (Respondent E, intervju 20.5.2014). Enligt respondenten för Företag E 

har tillvägagångssättet varit nyttigt för företaget eftersom potentiella arbetstagare har 

kunnat kontaktas snabbt då det blivit bråttom med rekryteringar.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tillväxföretagen anlitar egna nätverk i sin 

rekrytering på grund av metodens bekvämlighet och förmånlighet. Resultaten visar att 
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företagen upplever att egna nätverken stärker företagets arbetsgivarintryck och 

möjliggör att en person kan snabbt rekryteras till en position som dyker upp. 

4.6. Praxis VI: Användning av utomstående rekryteringsföretag 

I detta underkapitel presenteras hur företagen använder utomstående 

rekryteringsföretag på olika sätt. De företag som använder dem upplever att de minskar 

på arbetsmängden i företaget medan de företag som inte använder dem anser att den 

egna verksamheten stöder företaget i anskaffandet av goda kandidater. Analysen i detta 

underkapitel baserar sig på tabell ”Praxis VI” som finns tillgänglig bland bilagorna. 

Resultaten i undersökningen visar att företagen har varierande praxis i användningen 

av utomstående rekryteringsföretag. Enligt respondenten för Företag A, är personalen 

på företaget inte ”proffs inom rekrytering” (Respondent A, intervju 16.4.2014) och 

således har företaget anlitat utomstående rekryteringskonsulter för att få stöd. 

Respondenten för företag A påpekar dock, att även om företaget jobbar med en 

utomstående samarbetspartner är rekryteringsprocessen tung. Således kan det tolkas 

att företag A använder ett utomstående rekryteringsföretag för att säkerställa att 

företaget kan göra bästa möjliga rekryteringar. 

Företag G har goda erfarenheter av utomstående rekryteringskonsulter. Respondenten 

för Företag G upplever att konsulternas tjänster inom headhunting har varit speciellt 

nyttosamma eftersom de minskat på arbetsmängden för företaget. Följaktligen gäller 

för företag G att företaget kan minska mängden använda resurser i samband med 

rekryteringsprocessen genom att anlita utomstående rekryteringsföretag. 

Respondenten för Företag B anser att det inte finns några principiella hinder för ett 

fungerande samarbete med en extern aktör, men det tar länge innan en utomstående 

lär sig sköta rekryteringen på bästa möjliga sätt. Även om en utomstående konsult 

används måste företaget själv medverka i processen, enligt respondenten för företag B. 

”...Men intervjuer och dylikt måst göras av oss själva så att anställda kan välja sina blivande 
kolleger. Hela verksamheten kan inte outsourcas.” 

Respondent B, intervju 30.4.2014 

 
Respondenten för Företag C anser att rekryteringsföretag är överprissatta. Samarbete 

med konsulterna tar mycket tid och det finns ingen säkerhet om att en konsult hittar 

den rätta kandidaten för företaget, menar respondenten. Likartat resonerar 
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respondenten för företag P. Respondenten menar att en utomstående har mycket svårt 

att förstå sig på företagets kultur. Företag P anlitar utomstående rekryteringskonsulter 

endast sällan. Respondenten för företag P upplever att rekryteringskonsulterna tar ett 

högt pris för sina uppdrag. 

Företag D har prövat utomstående samarbetspartners, men enligt respondenten har 

det märkts att den egna rekryteringsfunktionen har bästa förutsättningarna att 

förmedla ett gott arbetsgivarintryck. Respondenten för Företag E ser att 

rekryteringsfunktionen är mycket viktig för företaget. Enligt respondenten för företag E 

är det viktigt att företaget kan själv kontrollera rekryteringsprocessen i sin helhet. 

”Vi ser att rekrytering är mycket kritiskt för oss, strategiskt mycket viktigt. Vi vill vara på huden 
om vad som händer i rekryteringen.” 

Respondent E, 20.5.2014 

Respondenten för Företag E har själv tidigare jobbat på ett rekryteringsföretag och 

anser att få av rekryteringsföretagen har tillräckligt kännedom om mjukvarubranschen 

för att kunna rekommendera rätta kandidater åt företaget. Respondenten för Företag P 

betonar att, företaget inte anlitar utomstående i sin rekrytering eftersom de anser att 

utomstående företag inte har tillgång till de experter som företaget letar efter. 

Företag F däremot står inför valet att använda utomstående rekryteringskonsulter eller 

att utveckla den egna verksamheten. Företaget vann nyligen en tävling riktad åt 

arbetsgivare och därefter har ansökningsmängden som företaget tar emot fördubblats. 

Enligt respondent för Företag F försöker företaget undvika att inleda samarbete med en 

utomstående konsult eftersom det påverkar företagets chanser att evaluera hur 

jobbsökande kandidaten passar in i företaget. Företag F har inte tidigare använt 

utomstående konsulter eftersom de upplever att det är svårt för dessa att ta fasta på 

företagets kultur. Att kunna ta fasta på kulturella aspekten i rekryteringsprocessen är 

avgörande för företaget, anser respondent för Företag F. 

Resultaten visar att tillväxtbolagen använder utomstående rekryteringstjänster till 

varierande grad och för olika ändamål. De företag som anlitat utomstående har varit 

nöjda med tjänsterna eftersom företagen upplever att det minskat på arbetsbördan och 

att utomstående konsulterna erbjuder sådan expertis som inte finns i företaget. De 

företag som bedriver rekryteringen själv anser att utomstående rekryteringskonsulter 

är dyra, att de inte kan ta fasta på företagets kultur och att de således är ingen garanti 

för en lämplig kandidat. Här av följer att praxiset används av företagen på grund av 
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olika orsaker, vilka skildras mera i detalj i sammanfattningen av detta kapitel (4.8). 

Gemensamt för alla företag är dock att de vill medverka i rekryteringsprocessen starkt, 

oberoende om de anlitat utomstående rekryteringskonsulter eller inte. 

4.7. Praxis VII: Skapandet av en process 

I detta underkapitel visas hur företagen skapar en process för att kunna bedriva 

rekrytering. Analysen baserar sig på tabell ”Praxis VII” som finns tillgänglig bland 

bilagorna. Resultaten för undersökningen visar att företagen har strukturerat sin praxis 

på olika sätt. Företagen som ”byggt upp” ett systematiskt arbetssätt upplever att de drar 

nytta av det, medan företagen vars vanor saknar struktur lider av det. 

De flesta företagen har utvecklat ett systematiserat praxis för att bedriva rekrytering. 

Enligt respondenten för Företag D är ett systematiskt praxis inte ett självändamål utan 

en följd av strävan att kunna bedriva verksamheten smidigt. 

”Jag avskyr processer... men jag vill att vi har en process i det rådande marknadsläget där 
snabbhet är a och o - så att vi kan genomföra rekryteringsprocessen dubbelt så snabbt igenom 
utan att måsta skära ner på mängden intervjurundor!” 

Respondent D, intervju 19.5.2014  

Företag C har inte lyckats strukturera sin rekryteringsprocess till en önskad grad. Detta 

har lett till att rekryteringsverksamheten saknat en tydlig riktning.  

”Precis i rekrytering har det varit lite vilda västern. Man skulle gärna säga att det varit en 
strukturerad process och organiserat, men det har nog varit mera med piska på ryggen och 
ibland även i panikkänsla.” 

Respondent C, intervju 6.5.2014 

Respondenten för Företag C berättar om en situation där företaget märkt att de 

plötsligt sålt in för mycket jobb. Då har företaget varit tvunget att göra 

”panikrekryteringar... och då har man inte heller plockat in tillräckligt många till 

intervju” (Respondent C, intervju 6.5.2014). Respondenten berättar att företaget har 

fått lära sig ”den hårda vägen att satsa lite mera på rekryteringsprocessen så att vi 

undviker att vi inte slår helt fel.” (Respondent C, intervju 6.5.2014) 

Resultaten för undersökningen visar vidare att företagen inte ser att ett systematiskt 

praxis hindrar företagen ifrån att reagera till förändringar eller göra snabba beslut. 

Respondenten för Företag F berättar:  
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”Vi har strävat efter att göra allt så smidigt som möjligt – så att vi inte i onödan stelnar oss själva 
med vår egen verksamhet. Vi försöker komma på nya sätt att göra saker och ting!” 

Respondent F, intervju 20.5.2014 

 
Respondenten för Företag D ser att företagets rekryteringsprocess ”är allt annat än en 

process från läroböckerna” (Respondent D, intervju 19.5.2014). Respondenten 

påpekar att företaget måste vara färdigt att reagera på utmaningar på vecko- eller 

dagsbasis. Ett gott exempel på förmågan att reagera till förändringar snabbt är 

rekryteringsplanen som företaget upprätthåller. Respondenten för företag D menar att 

rekryteringsprocessen måste vara flexibel: 

”Ett exempel är en rekryteringsplan som är gjord för ett år – vi får inte hänga oss fast där. Planen 
kanske ger en grov uppfattning, men om vi redan efter ett halvt år märker att planen är upp mot 
skogen så måste vi förkasta planen och komma upp med en ny plan för den andra halvan av 
året!” 

Respondent D, intervju 19.5.2014 

Överlag är förmågan att snabbt reagera till förändringar en viktig aspekt av en lyckad 

rekryteringsprocess, anser företagen som deltagit i undersökningen. De flesta krav på 

förändringar förorsakas av försäljningen. Företag C berättar att företaget kan plötsligt 

märka att det sålts in så mycket jobb och att bemanningen inte räcker till för att 

leverera tjänsten till kunden. Respondenten för företag B beskriver att om företaget 

försöker rekrytera kandidater till ett projekt som är redan i anbudsfasen är det ett 

tecken på att rekryteringen är försenad. Respondenten menar att om 

affärsverksamheten styr rekryteringen så uppstår det endast problem. Fallet i Företag F 

visar att företaget utvecklat en flexibel rekryteringsprocess för att klara av de 

utmaningar som rekryteringen ställs inför. 

”Ibland kan vi få höra att nästa vecka behövs det tjugo nya anställda! Sådant orsakar vissa 
utmaningar men vi har klarat av dem. Hela verksamheten är svår att estimera. När det uppstår 
överraskningar måste vi endast komma upp med nya lösningar. ”  

Respondent F, intervju 20.5.2014 

En annan stor orsak som kräver snabb reagering av företaget är avbokade kundprojekt. 

Företag F berättar att årligen meddelar någon kund att samarbetet inte längre kan 

fortsätta som planerat. Företag D säger att de upplevt liknande avbokningar.  

Resultaten för undersökningen visar alltså företagen förbereder sig mot förändringar 

som framtiden för med sig genom att bygga upp systematiska arbetssätt. Företagen 

upplever att de sparar på resurser genom att bedriva praxisen strukturerat. Gemensamt 
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för företagen är att arbetsmetoderna inte hindrar företagen ifrån att göra snabba beslut 

eller att reagera till förändringar.  

4.8. Sammanfattning av resultaten 

I detta underkapitel presenteras en sammanfattning av empiriska undersökningen. 

Underkapitlet inleds med en förklaring om bakomliggande orsakerna till att praxisen 

bedrivs. Därefter granskas det hur orsakerna kan urskiljas i praxisen som empiriska 

undersökningen identifierat och innehållet för praxisen återges. Sammanfattningen 

avslutas med en figur som presenterar hur den empiriska undersökningen kontribuerar 

till befintlig teori. 

Inledningsvis, visade resultaten i den empiriska undersökningen att företagen utnyttjar 

sju olika praxis i bedrivandet av rekrytering. Då man granskar resultaten närmare är 

det möjligt att urskilja att praxisen bedrivs på grund av två orsaker.  Avsikten för praxis 

är antingen att: 

 Leda till bästa möjliga rekryteringar för företaget 

eller/och 

 minimera mängden använda resurser i rekrytering. 

Tillföljande granskas hur dessa orsaker kan urskiljas i arbetsmetoderna som 

identifierats i empiriska undersökningen. 

4.8.1. Praxis vars avsikt är att leda till bästa möjliga rekryteringar för 

företaget 

Följande fyra metoder bedrivs i syfte att företaget skall göra bästa möjliga 

rekryteringar: evaluering av kandidatens lämplighet, rekrytering vid unikt tillfälle, 

flytande kommunikation gentemot kandidaten och säkerställande av kandidatens 

framtida potential.  

Som konstaterats i underkapitlet 4.1. är det viktigt för företagen att kandidaten som 

rekryteras till företag ”passar in” i organisationen.  Empiriska undersökningen har visat 

att företagen evaluerar redan i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen kandidatens 

förmåga att ”passa in”. Till exempel försäkrade alla företag sig om att kandidaten trivs i 

arbetsomgivningen. För sex av de åtta företag som deltog i undersökningen är det 

betydelsefullt att kandidaten kan utföra varierande arbetsuppdrag. Dessutom talar 
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resultaten för att företagen önskar bli evaluerade av kandidaten. Fem av företagen 

poängterade att de berättar öppet om både goda och dåliga sidor för att ge kandidaten 

en uppfattning om hur det är att jobba på företaget. Det är således tydligt att i 

frågavarande praxis bedrivs eftersom företagen vill vara säkra på att de gör bästa 

möjliga rekryteringar till företaget.  

Nästa praxis som bedrivs på grund av strävan att göra bästa möjliga rekryteringar till 

företaget är rekrytering vid unikt tillfälle. I underkapitel 4.2. konstaterades det att 

företagen överlag är försiktiga att rekrytera kandidater om dessa inte kan sysselsättas 

omedelbart. Fem av respondenterna poängterade att då de rekryterar individer utanför 

ett egentligt resursbehov innehar kandidaten unik potential som företaget upplever att 

de kan dra nytta av. Två av respondenterna fäste uppmärksamheten på lagstiftningen, 

som försvårar nedskärningen av personalresurser. Alla företag påpekade att estimering 

av framtida behov är utmanande vilket allmänt gör företagen försiktiga då de 

rekryterar. Av detta skäl kan det konstateras att metoden ger företagen en möjlighet att 

göra synnerligen goda rekryteringar till företaget.  

Ytterligare visades det att flytande kommunikation gentemot kandidaten (4.3.) är 

viktigt under rekryteringsprocessen. Fem av respondenterna påpekade att god 

kommunikation höjer företagets anseende bland arbetstagare och hjälper företaget att 

hålla kandidater intresserade för företaget. I svaren bland respondenterna var det 

möjligt att urskilja flera moment i rekryteringsprocessen där arbetstiden kunde skäras 

ner, men inget av företagen uppgav att kommunikationen gentemot sökanden skulle 

vara ett av dessa moment. Således är jag av åsikten att kommunikation gentemot 

kandidaten är en metod genom vilken företaget kan försäkra sig om att göra bästa 

möjliga rekryteringar. 

Dessutom redogjordes det för hur företagen säkerställer kandidatens framtida 

potential (4.4.) för företaget. Enligt respondenterna evalueras individens 

utvecklingsförmåga under rekryteringsprocessen och företaget utvärderar hur 

individen kunde sysselsättas i organisationen på långsikt. Alla företag framhäver att de 

undviker att anställa personer som inte kan sysselsättas långsiktigt. En förklaring till 

att företagen använder metoden är att de på så sätt kan göra endast bästa möjliga 

rekryteringar till företaget. 

De ovan presenterade argumenten talar för att företagen strävar efter att göra bästa 

möjliga rekryteringar för företaget. Ett annat sätt att beskriva orsaken är att konstatera 



 

 

74 

att företagen försöker maximera nyttan av rekryteringsprocessen genom att bedriva 

praxisen. Således har benämningen ”nyttomaximering” använts i Figuren 4 i slutet 

underkapitlet för att presentera de ovan beskrivna praxis.   Tillföljande presenteras 

bevis vilka hjälper att urskilja varför företagen bedriver övriga vanor på grund av att 

minimera mängden använda resurser i företagen. 

4.8.2. Praxis vars syfte är att minimera mängden använda resurser i 

rekrytering 

Tre av de praxis som tillväxtbolagen som deltog i empiriska undersökningen använder 

sig av bedrivs på grund av strävan att minimera mängden använda resurser i företagen: 

användning av egna nätverk, användning av utomstående rekryteringsföretag, och 

skapandet av en process. 

Det första av praxisen, användningen av egna nätverk (4.5.) visade hur användningen 

av egna nätverk hjälper företagen att vid behov snabbt kontakta potentiella 

arbetstagare. Sju av respondenterna underströk att metoden levererar goda resultat för 

företaget. Ytterligare påpekade tre av respondenterna att det egna nätverket förebygger 

företagets arbetsgivarintryck. Inget av företagen lyfte fram dåliga sidor med att anställa 

kandidater genom egna nätverk. Dessa orsaker antyder att företagen använder praxisen 

för att göra goda rekryteringar, vilket också sannolikt är fallet. Däremot är det skäl att 

påpeka att en starkt framkommande orsak bland respondenterna till användningen av 

praxiset är metodens bekvämlighet och kostnadseffektivitet. Således, tolkas det att 

praxiset bedrivs främst på grund av att företaget strävar efter att minimera mängden 

använda resurser i rekryteringen.  

Det andra praxiset, användningen av utomstående rekryteringsföretag (4.6.) delade 

åsikterna bland tillväxtbolagen som deltagit i undersökning. De tillväxtbolag som 

uppgav att de använder utomstående rekryteringsföretag upplever att de stöder 

företagens rekrytering, medan de företag som inte anlitar utomstående 

rekryteringsföretag anser att de kan bedriva rekrytering bäst själv. Således, är 

användningen av utomstående rekryteringsföretag ett praxis som används av företagen 

på olika grunder. För en del av företagen används praxiset eftersom företaget vill göra 

bästa möjliga rekryteringar till företaget, medan för andra är ändamålet med praxisen 

att minimera mängden använda resurser i samband med rekrytering. Följderna av 

denna fördelning diskuteras under ”teoretiska implikationer av empiriska 

undersökningen” (5.1.). 
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Den sista arbetsmetoden beträffande minimerandet av användningen av resurser i 

samband med rekrytering är skapandet av en process (4.7.) Sju av åtta företag som 

deltog i undersökningen rapporterade att de skapat ett systematiskt praxis för att 

bedriva rekryteringen. De företag som ansåg att de inte lyckats skapa en välfungerande 

process rapporterade att företaget lider av det. Anmärkningsvärt i resultaten är att 

företagen med ett systematiskt praxis uppgav att de inte upplever att det skulle hindra 

företaget ifrån att reagera snabbt till förändringar eller att verkställa snabba beslut. Det 

är alltså tydligt, att skapandet av en process är ett sätt för företag att minimera 

mängden använda resurser i samband med rekryteringen. Tillsammans med de övriga 

arbetsmetoder presenterat i detta avsnitt formar praxiset ”resursminimerings” 

perspektivet som presenteras i Figuren 4 nedan. Således presenterar figuren i 

sammanfattad form undersökningens resultat.  
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Figur 4 Empiriska undersökningens bidrag till teorin 
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Praxis IV:Säkerställandet 
av kandidatens framtida 

potential 

Praxis V: Användning av 
egna nätverk 

Praxis VI: Användning av 
utomstående 

rekryteringsföretag 

Praxis VII: Skapandet av 
en process 

NYTTOMAXIMERING 
genom följande: 

RESURSMINIMERING 
genom följande: 
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Ovan har det konstaterats att företagen bedriver sin rekryteringspraxis på grund av två 

orsaker. Vidare är det skäl att notera två upptäckter i empiriska undersökningen som 

ger orsak till diskussion. För det första, kunde det urskiljas att företagen som deltog i 

empiriska undersökningen inte använde samma praxis. Detta väcker frågan, vilka 

orsakerna är till att företagen väljer en unik uppsättning av praxis?  

Trotts avsaknaden av likhet mellan användningen av praxis fanns det en gemensam 

aspekt som kunde identifieras i intervjuerna med respondenterna. Som redan noterats 

ovan, får användning av praxis inte förhindra företaget ifrån att reagera till 

förändringar eller göra snabba beslut. Följderna av dessa två fynd, som också utgör 

slutet på resultatkapitlet, debatteras i ”teoretiska implikationer av empiriska 

undersökningen” (5.1.).  Således fortsätter avhandlingen nu med diskussionskapitlet, 

där följderna av undersökningens resultat debatteras. 
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5 DISKUSSION 

Diskussionskapitlet, som utgör det sista kapitlet i avhandlingen, skildrar de centrala 

fynden i empiriska undersökningen och redogör för deras betydelse i ett större 

sammanhang. Inledningsvis presenteras undersökningens huvud- och stödresultat och 

deras förhållning till befintlig teori diskuteras (5.1.). Vidare, motiveras i underkapitlet 

hur syftet i undersökningen uppfyllts. Det andra underkapitlet redogör för praktiska 

implikationer för jobbsökare, rekryterare och företagsledare (5.2.). Därefter fortsätter 

kapitlet med en diskussion om undersökningens kvalité (5.3.) där undersökningens 

begränsningar också behandlas. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning, 

vilket också är slutet på avhandlingen. 

5.1. Diskussion om undersökningens resultat 

Resultaten i empiriska undersökningen har konkluderat att tillväxtbolag använder sju 

olika praxis i bedrivandet av sin rekrytering. Som ovan visat, bedrivs dessa praxis på 

grund av två olika orsaker. Å ena sidan strävar företagen efter att minimera mängden 

använda resurser i sin rekrytering, medan å andra sidan är syftet med praxisen att leda 

till bästa möjliga rekryteringar för företagen. Det intressanta med dessa resultat är att 

de antyder att tillväxtbolagen i undersökningen varit tvungna att beakta tillväxten som 

företaget omfamnas av. Med detta syftar jag till teoribakgrunden av avhandlingen, som 

noterat att tillväxt för företag innebär en förändring (Davidsson et al. 2006) som bland 

annat för med sig att resurser för rekrytering är knappa (McEvoy 1984; Williamson et 

al. 2002). Samtidigt har teorin visat att tillväxtbolag måste vara mycket måna om vem 

de rekryterar till företaget. Anställda måste ha speciella kunskaper och klara av 

utmaningar som företaget mötes av när det växer (Barringer et al. 1998). Dessa 

utmaningar, som alltså är ett resultat av att företag växer, går tydligt att urskilja i 

bakomliggande orsakerna till hur tillväxtföretagen valt att konstruera sina praxis.  

Mot bakgrund av det ovan nämnda verkar det som resultaten för denna undersökning 

skulle utgöra något av en paradox. Är det inte aningen motsägelsefullt att ett 

tillväxtföretag strävar efter att rekrytera bästa möjliga kandidater till företaget, men 

samtidigt bemödar sig att undvika onödiga kostnader och tidsförlust i rekrytering? 

Denna kontrovers väcker många tankar. Vad gör företaget om det är tvunget att 

priorisera någotdera alternativ? Är det överhuvudtaget möjligt för växande företag att 

förverkliga mål som företaget satt upp för sin rekryteringsverksamhet? 
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Svaret till dessa frågor kan hittas genom att granska undersökningens resultat i ett 

större sammanhang. Genom att beskåda Figur 4 som en helhet kan det konstateras att 

modellen utgör en palett av praxis varav företagen väljer de metoder som är mest 

hjälpsamma för företaget i bedrivandet av rekrytering. Som resultaten i 

undersökningen visat, väljer företaget sådan praxis för bedrivandet av rekrytering som 

stöder de ändamål som företagen försöker uppnå i sin rekrytering. I praktiken innebär 

detta att inte alla företag väljer samma uppsättning av praxis. Tillexempel om syftet för 

företaget är att rekrytera toppen talanger för någon viss nisch som är betydande för 

affärsverksamheten är det sannolikt att företagen väljer praxisen vars syfte är att stöda 

rekryterandet av bästa möjliga kandidater till företaget. Däremot, om företaget lider av 

tidsbrist och har stramt med finansiering för rekrytering är det möjlig att det anlitar 

praxis vars syfte är att minimera resursanvändningen i samband med rekrytering. Även 

om det ter sig som något av en självklarhet att växande företag påverkas de unika 

utmaningar som företaget har, så kan fyndet anses vara betydande. Tillsammans bildar 

de bakomliggande orsakerna, nyttomaximering och resursminimering, ett nytt sätt att 

se på rekryteringpraxis i tillväxtbolag. Således, utgör figur 4 presenterad i slutet av 

resultatkapitlet, också undersökningens huvudresultat. 

I hänsyn till det ovan diskuterade relaterar också observationen om flexibilitet i 

rekrytering, som visats genomsyra hela rekryteringsverksamheten i tillväxtbolag. I 

resultaten noterades det att företagen undviker att bedriva sådan praxis som förhindrar 

företagen ifrån att reagera till förändringar eller försvårar deras förmåga att fatta 

snabba beslut. Då detta fynd granskas i ett större kontext, förfaller det som flexibilitet 

är mycket betydande för tillväxtbolag överlag. Med detta hänvisas till att många av 

respondenterna i empiriska undersökningen var rädda om att att företag som ett 

resultat av tillväxt går miste om den dynamik som företaget karakteriseras av. Om 

företag vill undvika att denna risk uppfylls för rekrytering specifikt, är det värdefullt för 

företag att försöka identifiera redan i tillväxtfasen vilka arbetsskeden förstelnar 

bedrivandet av rekrytering och systematiskt försöka bli av med de steg som förstyvar 

rekryteringsverksamheten. Diskussionen om flexibilitet får även en djupare betydelse 

då den förankras till befintlig litteratur. Som bevisats i teorin om små företagens 

personalledningspraxis, varierar det hur formellt praxis bedrivs i olika företag. 

Existerande teorier har diskuterat även för- och nackdelar med en formalisering. Här 

uppstår frågan, om graden av formalisering av personalledningspraxis i företag inte 

påverkas av viljan att behålla en viss flexibilitet i bedrivandet av rekrytering? Enligt mig 

är det inte en överdrift att påstå, att fyndet om att företagen strävar efter att bedriva sin 
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rekrytering flexibelt kan kontribuera till diskussionen om små företagens 

personalledningspraxis. Syftet i avhandlingen har varit att beskriva tillväxtbolagens 

rekryteringspraxis och försöka förstå varför praxisen bedrivs. Eftersom det ovan 

beskrivna hjälper att besvara frågan ”varför” namnges det ovan beskrivna som 

undersökningens stödresultat. 

Ytterligare, för att förstå betydelsen av undersökningens resultat som en del av en 

större helhet, är det skäl att poängtera att undersökningens resultat är till karaktären 

beskrivande. Små företagens rekryteringspraxis är ett forskningsområde som överlag 

forskats lite i och orsakerna bakom bedrivandet av praxis är så gott som outforskade. 

Således, finns det anledning att lägga märke till varför tidigare undersökningar inte 

beaktat de frågor som denna avhandling undersökt. En orsak kan vara, som 

undersökningens teoribakgrund också visat, att tillväxt i företag är svårt definierbart. 

Befintlig litteratur har flera tillvägagångssätt att närma sig tillväxt och ingen entydig 

beskrivning har lyckats fullständigt förklara fenomenet. Mångfalden av definitioner har 

skapat ofördelaktiga förutsättningar att studera rekrytering i växande företag. 

Resultatet är att forskning inom ämnet försvårats vilket slutligen lett till att ett minskat 

antal undersökningar genomförts. Även i sammanställandet av teoribakgrunden för 

denna avhandling har bristen noterats, vilket lett till att jag varit tvungen att noggrant 

överväga teoriernas förankring till forskningsämnet. Således, lägger jag mycket hopp i 

att de beskrivande resultaten av undersökningen lyckats framhäva betydelsen av 

rekrytering i små företag och väckt ett intresse hos andra forskare att vidare 

komplettera problemområdet. En mera detaljerad diskussion om förslag för fortsatt 

forskning presenteras i slutet av detta kapitel. 

Däremot är de utmanade förutsättningarna ingalunda en ursäkt att negligera 

betydelsen av forskningsfältet. Teoribakgrunden för denna avhandling har visat att 

gasellföretag är synnerligen betydande för skapandet av nya arbetsplatser i en ekonomi 

(Henrekson & Johansson 2010).  Min avhandling, som utgått ifrån denna premiss, har i 

sin tur försökt objektivt granska vilken betydelsen av en rekryteringsfunktionen är för 

ett företag. Även om resultaten i undersökning endast skrapar ytan av små företagens 

rekryteringspraxis, har resultaten presenterat flera argument vilka antyder att 

rekryteringsverksamheten för företagen är mycket kritisk. Jag anser inte det som en 

överdrift att undersökningen lyckats kontribuerat till förståelsen för hur växande 

företag kan tävla på en konkurrerad arbetsmarknad.  
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Ovan har betydelsen av undersökningens resultat skildrats i ett större sammanhang 

och deras kontribution till befintlig teori har presenterats. Genomgående i 

presentationen av resultat har det givits flera ledtrådar till varför tillväxtbolagen 

bedriver praxisen som de gör. Tillsammans bildar ledtrådarna de bakomliggande 

orsakerna, nyttomaximering och resursminimering, som presenterats I figuren 4 i 

slutet av resultatkapitlet. I och med att figuren utgör ett nytt sätt på att se på 

rekrytering i tillväxtbolag utgör de bakomliggande orsakerna huvudresultatet för 

avhandlingen. Eftersom syftet i avhandlingen har varit att beskriva 

rekryteringspraxisen och första varför tillväxtbolagen bedriver de valda praxis som de 

gör, kan det konstateras att huvudresultatet tillsammans med undersökningens 

stödresultat uppfyller syftet för avhandlingen. I följande kapitel diskuteras praktiska 

implikationer av de empiriska fynden i undersökningen. 

5.2. Praktiska implikationer av empiriska undersökningen 

Vidare är det intressant att diskutera praktiska implikationer av undersökning resultat. 

Detta görs genom att presentera följder för rekryterare, jobbsökare och företagsledare. 

Undersökningens resultat ger rekryterare en möjlighet att evaluera företagets 

rekryteringsverksamhet. Genom att använda Figuren 4 till hjälp, kan rekryterare 

evaluera om de praxis som bedrivs i företaget stöder de målsättningar som företaget 

har för sin rekryteringsverksamhet. På motsvarande sätt kan rekryterare utnyttja det 

som undersökningen identifierat till att upptäcka eventuella brister i den egna 

verksamheten. I praktiken innebär detta att om en rekryterare anser att företaget inte 

uppnår målsättningarna för rekrytering är det möjligt att med hjälp av denna 

undersökning identifiera om någon del av paletten som erbjudits i Figur 4, kunde 

hjälpa företaget för att uppnå sina målsättningar. 

För jobbsökare erbjuder undersökningen få konkreta praktiska implikationer i och med 

att avhandlingen undersökt rekrytering från företagets perspektiv. Trotts allt, kan 

jobbsökare eventuellt utnyttja några av de aspekter som företagen betonat i 

undersökningen. Tillexempel poängterade flera företag att det viktigaste kriteriet för en 

anställd är förmågan att ”passa in” (4.1.), något som också noterats i befintlig litteratur 

om små företgens rekrytering. Med andra ord, kunde jobbsökare reflektera hur de tror 

att de passar i arbetsomgivningen – detta innebär också att jobbsökare evaluerar 

organisationen de söker anställning på – för att öka sina chanser att bli anställda av ett 

tillväxtbolag. 



 

 

82 

För företagsledare ger undersökningens resultat en ny infallsvinkel på företagets 

rekryteringsverksamhet. Undersökningen konstruerar en inkörsport för att förstå 

utmaningarna relaterade till rekrytering i små företag, samt att begripa rekryteringens 

betydelse i kontexten av växande små företag. Vidare är det betydelsefullt för 

företagsledare inom mjukvarubranschen att förstå hur andra företag inom branschen 

bedriver rekryteringsverksamheten. Det är sannolikt att företagsledare kan göra 

värdefulla insikter i någon aspekt av rekryteringen som brister i det egna företaget. 

5.3. Undersökningens kvalité 

Easterby-Smith et al. (2012) beskriver att forskare oberoende av forskningsinriktning 

kan någon gång uppleva en rädsla för en noggrann granskning av deras undersökning. 

Easterby-Smith et al. (2012) skriver att reaktionen är berättigad, eftersom 

undersökningsmetoden är sannolik att kritiseras och ett av forskningens syfte är att 

skapa resultat eller insikter som är noggrannare och mera trovärdiga än vardagliga 

observationer. Begreppen validitet, reabilität och generaliserbarhet används ofta för att 

evaluera undersökningens kvalité. Easterby-Smith et al. (2012) poängterar att dessa 

begrepp används på olika sätt beroende på undersökningens natur. Forskarna 

presenterar tre frågor vilka lämpar sig för granskningen av undersökningar som utgår 

ifrån att verklighet inte kan åskådas objektivt eller till ytan. Ontologiska inriktningen i 

denna avhandling är social konstruktionism, och således lämpar sig frågorna väl för att 

evaluera kvalitén av undersökningen.  

Validiteten i undersökningen kan granskas med hjälp av frågan ”Huruvida studien har 

haft tillgång till upplevelserna av de personer som utgör det område som forskaren 

undersöker”? Datainsmalingen i den empiriska undersökningen genomfördes med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med HR-proffs i växande företag inom 

mjukvarubranschen eller med övriga personer som är ansvariga för 

rekryteringsverksamheten i företagen. Orsaken till att intervjuerna gjordes med dessa 

personer är att de är sannolika att ha bästa kännedom om företagens 

rekryteringsvanor. Dessutom lades mycket vikt på att företagen i empiriska 

undersökningen utgör en homogen grupp av företag. I avsnitt ”Målgruppen” (3.4.1.) 

har det redogjorts hur alla företag som deltog i undersökning upplever kraftig tillväxt. 

Sålunda kan de validiteten för undersökningen anses vara god.  Easterby-Smith et al. 

(2012) beskriver att en nackdel med en det tillvägagångssätt som valts i denna 

undersökning är att data-insamlingen är mycket tidskrävande. Detta har jag också fått 
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uppleva under forskningsprocessen. Vidare, anser Easterby-Smith et al (2012) att det 

valda tillvägagångssättet i denna undersökning ger tillgång till människors åsikter och 

uppfattningar, vilket varit värdefullt för det ämne jag undersökt.  

Reabiliteten för undersökningen kan besvaras med hjälp av frågan ”Finns det 

transparens om datainsamlingsprocessen och tolkningen?”. Easterby-Smith et al. 

(2012) framhåller att många människor anser att kvalitativa undersökningar präglas av 

subjektivitet. För att öka genomsynligheten för data-analysen i denna studie har en 

allmänt känd och mycket citerad data-analysmetod använts (3.5.). Det har presenterats 

vilka steg som använts i data-analysen (Tabell 5). Hur data-analysen framskridit har 

dokumenterats i tabeller som finns tillgängliga bland bilagorna för denna avhandling. 

För att uppnå resultaten i undersökningen  har jag upprätthållit en forskardagbok där 

jag dokumenterad mina reflektioner över det insamlade datat över en längre tidsperiod. 

Det är med befogat att konstatera att avhandlingen avnjuter en hög grad av reabilitet. 

Generaliserbarheten kan undersökas med hjälp av frågan ”Har koncepten och 

insikterna som gjorts i studien någon relevans för en annat kontext?” Kontexten i 

denna studie är tillväxtbolag och kontextens unika egenskaper har poängteras 

genomgående i undersökningen. För att göra det möjligt att genomföra 

undersökningen i en annan kontext eller vid ett annat tillfälle, har forskningsprocessen 

dokumenterats noga. Bland annat har det redogjorts för intervjuteknik (3.4.3.) och en 

intervjuguide finns tillgänglig i sin helhet bland bilagorna. Det finns specifik 

information om företagen som deltagit i undersökningen (Tabell 4) och e-postet som 

skickats ut till företagen har bifogats bland bilagorna. Detta beaktat är det skäl att 

notera att generaliserbarheten är sannolikt den största begränsningen i denna studie 

och en utmaning för många kvalitativa studier. 

5.4. Förslag till fortsatt forskning 

I och med att denna undersökning beskrivit växande företagens rekryteringspraxis och 

redogjort för bakomliggande orsakerna till dessa kan det hävdas att en ökad förståelse 

för forskningsområdet skapats. Det finns dock alltid utrymme för vidare forskning. 

Som det presenterats redan tidigare, har undersökningsmetoden för denna studie varit 

kvalitativ och resultaten beskrivande till naturen. I och med att undersökningen 

fokuserat på företag inom en viss bransch, mjukvarubranschen, kan det inte anses att 

resultaten beskriver alla tillväxtbolag. Denna aspekt av studien är viktig att notera 

eftersom problemområdet kunde dra nytta av forskning som är kvantitativ till naturen. 
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I synnerhet kunde ett större antal respondenter från företag i varierande branscher 

användas för att skapa en bredare förståelse för resultaten presenterade i Figuren 4. 

För det andra, kunde praxis presenterade i Figur 4 som behandlats endast till en liten 

grad i befintlig teori användas i vidare undersökningar. Inledningsvis kan det tas 

ställning till bedrivandet av flytande kommunikation gentemot kandidaten under 

rekryteringsprocessen. Företagen i undersökningen ansåg vanan vara viktig på grund 

av dess inverkan på anseendet av företaget bland arbetssökare. Arbetssättet har 

dryftats endast lite inom befintlig litteratur. Det har noterats, att små företag är 

generellt mindre kända bland jobbsökare än vad stora företag är och att endast få små 

företag kan satsa lika mycket på marknadsföringen av positioner som stora företag kan 

(Wiliamsson et al. 2002). Följaktligen anser jag att identifierandet av praxiset är 

betydande med tanke på små företagens rekrytering och ämnet  kunde dra mycket 

nytta av vidare forskning. 

Ett ytterligare praxis som berörts endast ytligt inom tidigare forskning är 

användningen av utomstående rekryteringsföretag. Erfarenheterna som 

rapporterades i undersökningen var visserligen olika. Däremot var det tydligt att de 

företag som använt utomstående i hjälp i rekryteringen ansåg att vanan minskat på den 

interna arbetsbördan och lett till att företaget fått tag på goda kandidater. Att resultaten 

utgör en outnyttjad potential för många företag anser jag att inte är en överdrift. I och 

med att litteraturen främst har begränsat sig till att konstatera att användningen av 

utomstående rekryteringsföretag är dyrt för små företag, kunde vidare forskning inom 

ämnet vara värdefullt för att belysa fördelarna med metoder som tillväxtbolag använder 

sig mera sällan av. 

Sist men inte minst, har undertecknad i samband med forskningsprocessen noterat de 

brister i litteraturen som angår tillväxt i företag. Att möta denna aspekt, som också 

återspeglar hela avhandlingen, har varit mycket utmanande men samtidigt belönande. 

En vidare utveckling av vad tillväxt innebär för företag är nödvändigt, för att 

fenomenets inverkan på rekrtyeringsverksamheten skall kunna kompletteras med 

vidare forskning. 
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ANALYSTABELLER 

PRAXIS I 
Evaluering av kandidatens lämplighet 

  
Källa Enhet Renskriven enhet 

Koncentrerad 
tolkning 

Sammanfattad 
tolkning 

     

Företag 
A 

Molemmat [ulkopuoliset rekrytointikonsultit] ovat 
tehneet meidän kanssa töitä useamman vuoden 

ajan, he tuntevat meillä ihmiset, he näkevät 
minkälaiset ihmiset pääsevät muutenkin eteenpäin, 
mistä me annamme heille palautetta. On tapahtunut 
oppimista. Ja kun oppimista on tapahtunut, niin he 

osaavat jo aika hyvin kuvata minkä tyyppinen 
työyhteisö meillä on, minkälaiset käytännöt meillä 

on. Heiltä tulee hyvin paljon sopivampia 
kandidaatteja kuin mitä tulee jostain random 

paikasta. 

Företag A, som använder 
utomstående 

rekrytingskonsulter, har 
jobbat med konsulterna så 
länge att de vet hurdana 

individer passar in i 
företaget. 

Utomstående 
konsulter har 
utbildats att 
identifiera 
hurdana 

individer passar 
in i företaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företag 
A 

"Ensiksi esimies on mukana joka vaiheessa. Sitten 
toisessa vaiheessa on ryhmänvetäjä ja minä. Syy 

minkä takia on tärkeätä että sama ihminen on 
mukana on että saa uuden mahdollisuuden tutustua 
ihmiseen. Voi varmistua, oliko ne mielikuvat mitkä 

sain edellisellä kerralla samat? ..." 

Rekryteringsprocessen 
inkluderar personer i olika 

positioner i företaget. Viktigt 
är att den person som 

evaluerar den jobbsökande 
kandidaten kan bekanta sig 

under flera tillfällen med 
jobbsökande kandidaten. 

Personen som 
evaluerar 

kandidaten 
måste kunna 
bekanta sig 

under en längre 
tid med 

kandidaten. 

Företag 
A 

"Toinen tärkeä tekijä on että henkilö sopeutuu 
yrityksen kulttuuriin . On hyvin tärkeätä että 

rekrytoidaan sellaisia ihmisiä jotka paitsi ovat 
ammatillisesti päteviä niin myös sopii työyhteisöön. " 

"Jos tiimissä keski-ikä on alle 30vuotta niin ei ole 
ongelma rekrytoida sinne viiskymmpistä, mutta jos 

sitä viisikymppistä ärsyttää että kaikki muut ovat alle 
kolmekymppisiä niin sitten on ongelma. " 

Det är viktigt att rekrytera 
sådana kandidater som inte 

endast är professionelt 
lämpliga, utan också passar 

in till företagskulturen.  

Anställda måste 
passa in i 
företaget. 

Företag 
B 

Nyt asiat menevät enemmän niin että meillä voi olla 
aika kevytkin ensimmäinen vaihe josta 

varmistamme onko firmassa kyky tarjota sitä 
hommaa mitä se henkilö etsii. Ja sen jälkeen 
katsomme heimo tason; eli heimo hoitaa sen 

haastatteluprosessin alusta loppuun...Tärkeätä on 
varmistaa että uskommeko että tämä henkilö etsii 
sitä mitä me etsimme, ja sen jälkeen tietää onko 

heimossa tarjota sitä työtä mitä hän etsii. 

Under första 
intervjuomgången 

inspekteras det om företaget 
kan erbjuda sådana 
arbetsuppgifter som 

individen letar efter. Därefter 
skickas individen till 

kommande kollegerna för 
vidare intervju. 

Företaget vill 
erbjuda lämpligt 

jobb åt 
kandidaten. 

Företag 
B 

"Jos ihminen menee johonkin töihin, niin se hän 
valitsee työpaikan. Ei työpaikka milloinkaan valitse 
ihmistä. Jos minä sanon sinulle, että tule [tänne] 
töihin. Niin sinä päätät sen. Tämä on sellainen 

mindsetti joka helposti unohtuu. Rekrytoinnissa se 
helposti unohtuu. Etenkin jos tehdään haastattelua 

jossa on evaluointeja ja muuta. Monessa 
yrityksessä se saattaa kääntyä sellaiseksi että 

”oletko sinä tarpeeksi hyvä tänne?”. Etneknin niissä 
tapauksessa jossa et ole sen henkilön tuleva 
kollega. Jos me vaan evaluoimme onko tämä 

henkilö sopiva meille, niin se henkilö ei äkkiä saa 
mitään lisäarvoa siitä prosessista. Prosessin aikana 

se henkilö kuitenkin evaluoi meitä. Ihmiset jotka 
aloittavat täällä sanovat että ne ihmiset jotka 
haastattelivat minua olivat sellaisia että minä 

haluaisin tehdä töitä heidän kanssa." 

Det är kandidaten som 
väljer att jobba för ett 

företaget, inte företaget som 
väljer kandidaten. 

Tankesättet kan lätt 
glömmas, speciellt om det 

görs en evaluering av 
kandidaten i samband med 

rekryteringsprocesssen. 
Företaget måste komma 
ihåg att det är inte endast 
företaget som evaluerar 

kandidaten, utan kandidaten 
evaluerar också företaget. 

Kandidaten gör 
slutliga beslutet 

om att börja 
jobba för 
företaget. 

Företag 
B 

"Kaksi syytä miksi rekrytoimme pelkästään 
yritykseen . Ensimmäinen syy on että haluamme 
rakentaa flättiä, epähierarkkista organisaatiota. 

Tässä mielessä selkeän position määritteleminen 
on tosi vaarallista ja vaikeata. Organisaatio elää 
koko ajan. Jos tänään on jokin sopiva juttu niin 

huomenna ei olekaan. Eli on paljon tärkeämpää että 

Organisationen förändras 
snabbt och då är det viktigt 

att företaget rekryterar 
endast sådana kandidater 

som delar företagets 
värderingar och 

företagskultur. Företagets 

Kandidaten 
måste kunna 
jobba med 
varierande 

uppgifter för att 
passa i 

organisationen. 
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henkilö sopeutuu arvomaailmaan ja kulttuuriin mikä 
on." " Se että meillä on hyvä työyhteisö ei tarkoita 

että se olisi hyvä työyhteisö kaikille ihmisille. 
Päinvastoin meillä on tosi vahva identiteetti ja tapa 

toimia. Meillä on asioita jotka voivat olla joillekin 
ihmisille tosi vaikeita. " "Toinen asia liittyy 

osaamiseen. Myymme paljon tiettyjä projekteja. 
Projektityöt saattavat kiinnostaa tietynlaisia 

ihmisiä... Olemme kuitenkin projektitalo, niin tosi 
helposti saattaa rekrytoinnissa havahtua että “hei, 

tämä tyyppi saattaisi sopia tosi hyvin tähän 
projektiin”. Jos alamme tehdä näin, niin teemme 

virheitä. Saatamme alkaa rekryä henkilöitä 
projekteihin, vaikka henkilö ei ole hyvä seuraavassa 
projektissa. Siksi pitää ensin varmistaa se ylätaso. " 

arbetsomgivning passar 
nödvändigtvis inte alla. En 

annan orsak är att om 
företagen börjar anställa 

individer på grund av att de 
passar till enskilda projekt 
kan det hända att det inte 

finns användbarhet för 
individen längre efter 

projektet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

För företagen är 
det viktigt att 

kandidaten som 
rekryteras 
passar i 

arbetsomgivning
en. Varje 

anställd är viktig 
för företaget 
eftersom de 

utgör en stor del 
av arbetskraften. 
Orsakerna hur 
kandidaten kan 

passa in är 
varierande 

(attityd, 
värderingar, 
förmåga att 

komma 
överens). 

Gemensamt är 
att om företaget 

evaluera om 
kandidaten 

passar in redan i 
ett tidigt skede 

av 
rekryteringsproc

essen. 
Tillväxtbolagen 

utgår i sin 
rekryteringsproc
ess ifrån att de 
måste ha något 
lämpligt jobb att 

erbjuda 
kandidaten. 
Företagen 

påminner sig 
själv om detta 

genom att 
poängtera att det 

är kandidaten 
som slutligen 

väljer att jobba 
för företaget. För 
att evaluera om 
kandidaten är 

lämplig till 
företaget, 
engagerar 
företagen 

kandidatens 
blivande kolleger 
till evalueringen. 

Företagen 
önskar också att 

de blir 
evaluerade av 

kandidaten. För 
att kandidaten 

skall kunna göra 
det, berättar 

Företag 
B 

"Yksi tämän yrityksen rekrytoinnin kulmakivistä on 
ollut ajatus että ne ihmiset jotka tekevät töitä 

keskenään pitää valita ne ihmiset joiden kanssa he 
tekevät töitä." 

En av grundläggande 
tankarna i rekryteringen för 
företaget har varit att låta de 
personer som kommer att 
jobba med kandidaten att 

välja denna. 

Anställda får 
välja sina 
kolleger. 

Företag 
B 

"...tavoitteena on edelleenkin että kaikki ihmiset 
joillain tavalla osallistuvat rekrytointiin. " "Me 

uskotaan edelleen että kollegoiden pitäisi valita 
kolleegat. " 

Målet med 
rekryteringsprocessen är att 
aktivera flera personer. Bäst 

om anställda väljer sina 
egna blivande kolleger. 

Anställda skall 
välja sina 
kolleger. 

Företag 
C 

Nog är det ju otroligt kritiskt. Otroligt kritiskt. Det är 
ju det som är ett litet paradox. Alla inser ju med sitt 

förnuft att ett så litet företag som vi är sist och 
slutligen så en anställd har, fyller ju proporteniellt 

otroligt mycket av hela företag. En anställd som inte 
levererar det som den ska kan ju få hela företaget i 
guggningen helt enkelt. Inte bara finansiellt, utan 

arbetsklimatet.  

Rekrytering är en kritisk 
funktion. Då företaget är ett 
litet företag påverkar varje 

rekrytering företaget mycket 
eftersom den rekryterade 

personen utgör en 
proportionellt stor andel i 

företag. Felrekryteringar kan 
leda till stora problem. 

Varje individ 
viktig för 

tillväxtbolag. 

Företag 
D 

Ensimmäisellä haastattelukierroksella lähdetään 
pureutumaan siihen, onko henkilö sopiva meidän 

yrityskulttuuriin. Siihen yhdistetään se onko henkilö 
muodollisesti pätevä, ja varmistetaan se että 

CV:hen merkityt asiat pitävät oikeasti paikkansa. 
Jos hän on ollut työsuhteessa 5 vuotta, niin 

mietimme projektitasolla mitkä ne projektit ovat 
onnistuneet ja missä olisi ollut oppimisen paikka. 

Ensimmäisen haastattelun aikana teemme 
työantajakuvan luomista. Samalla kuin me 

arvioimme kandidaattia, pitää meidän myydä 
[meidän yritystä]. Jossain organisaatioissa saattaa 

olla liikaa ongelmana se että siihen myyntiin 
keskitytään likaa, jolloin se arviointi ja vähälle. 

Tärkeätä on myös se, myydäänkö faktuaalisten 
asioita vai tällaisia markkinoinnillisia asioita. Jos 

asiat eivät pidä paikkaansa niin se ihminen pettyy 
kun hän aloittaa.  

Under första 
intgervjuomgången 
inspekteras det hur 

individen kunde passa in i 
organisationen samtidigt 

som det berättas om 
organisationen som 
arbetsgivare. I vissa 

organisationer kan det vara 
en utamning att man 

koncentrerar för mycket på 
att berätta om 

organisationen som 
arbetsgivare, medan man 

glömmer att evaluera 
kandidaten tillräckligt noga, 

menar respondenten. Vidare 
påpekar respondenten att 

det är viktigt att berätta 
endast fakta, och inte 
presentera företaget 

säljinriktat. 

Kandidaten 
evalueras och 
presenteras till 
företaget under 
första träffen. 

Företag 
D 

"Me rekrytoimme oikeita huippuosaajia taloon, ei 
mihinkään yksittäiseen projektiin. Kun tiedämme 
että tämä henkilö sopii meidän yrityskulttuuriin, 

jakaa meidän kanssa samat arvot ja myös 
osaamiseltaan on erittäin kokenut ja kova tekijä. 

Siinä vaiheessa kun sen henkilön kanssa on tehty 
työsopimus, niin me käytämme seuraavan 

kuukauden sopivan toimeksiannon löytämiseksi. 

Företaget letar efter 
toptalanger, som delar 

samma värderingar och har 
erfarenhet. När ett 

arbetskontrakt görs börjar 
företaget leta ett lämpligt 

projekt åt individen. 

Kandidaten 
måste passa in i 
företagets kultur 

och dela 
värderingarna. 

Företag 
D 

"Se on hyvin lyhytnäköistä ja opportunistista, että 
katsoisimme että jokin henkilö sopii yhteen 

toimeksiantoon jossa on pula tekijästä. Sen pitää 
sopia organisaatioon , ja kun uskomme että se 
matchi on tehty niin uskomme että se on kelpo 

Kandidater rekryteras alltid 
till företaget, inte någonsin 

till enskilda projekt. Att 
anställa endast till projekt 

vore kortsiktigt och 

Kandidater 
anställs först "till 
företaget", inte 

"till projekt". 
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tekijä mihin tahansa sen osaamisalueen 
toimeksiantoon. " 

opportunistiskt.  företagen både 
om de goda och 
dåliga sidorna 
om sig själv. 

Företag 
D 

"Olemme halunneet tarjota meidän konsulteille 
mahdollisuuden vaikuttaa siihen minkälaisten 

kollegoiden 
kanssa he tekevät töitä tulevaisuudessa." 

Företaget vill att anställda 
kan påverka valet av 

blivande kolleger. 

Anställda 
påverkar valet 

av kolleger. 

Företag 
D 

"Tänä päivänä työnhakija tekee itse päätöstä. 
Mikään firma ei voi olettaa että kun henkilö astuu 

mukaan prosessiin että se on firman valinta tuleeko 
henkilö taloon vai ei. " 

Företaget räknar med att 
ingen jobbsökande kandidat 
självklart vill jobba för dem. 

Kandidaten har 
slutliga 

beslutsmakten 
om att börja 

jobba för 
företaget. 

Företag 
F 

"Se on tärkeätä erottaa siinä [työympäristön 
kuvauksessa] se että meillä on haastavia piirteitä 

tässä yrityksessä. Niitä ei kannata silotella." 

Det är viktigt för företaget att 
öppet kommunicera om de 
goda och de dåliga sidorna 

om företaget som 
arbetsgivare. 

Företaget 
berättar till 

kandidater om 
goda och dåliga 

sidor med att 
jobba i 

företaget. 

Företag 
F 

Prosessi menee niin että minä haastattelen kaikki 
ensimmäisellä kierroksella. Minun jälkeeni 

haastattelee tiiminvetäjät. Tai sitten siellä on jotain 
muita teknisiä asiantuntijoita. Minun tehtäväni on 
katsoa sitä kulttuuripuolta ja katsoa minkälainen 

työympäristö me olemme. Minun jälkeinen 
haastattelu on sitten osaamispuolella. Mitä 

osaaminen on ? Mitä mahdollisuuksia siellä on 
nopeasti oppia meidän teknologioita? Ja myös 
heidän pitää miettiä haluaisitko he työskennellä 
tyypin kanssa. Lopuksi on sitten tj:n haastattelu. 

Första intervjurundan skötes 
av HR-experten, andra av 

linjechefen eller någon 
annan teknisk expert.I första 

rundan evalueras hur 
individen passar till kulturen 

medan i andra rundan 
evalueras det tekniska 

kunnandet. 

Företaget 
evaluerar hur 

individen passar 
in i 

organisationen 
och kandidatens 

tekniska 
kunnande. 

Företag 
G 

"Esimiehet ensisijaisesti haastattelee, mutta totta 
kai siinä saattaa olla jotain muita tiiminjäseniä 

mukana arvioimassa sitä rekrytointiprosessia. " 

I första hand är det förmän 
som intervjuar kandidaten, 

men också övriga 
gruppmedlemmar kan vara 

med i evalueringen.  

De människor 
som kommer att 
jobba med den 
jobbsökande 
kandidaten är 
med och väljer 

denna. 

Företag 
P 

"Me sanotaan aina ”että onko se [tämän yrityksen 
kaltainen henkilö]?” Tavallaan me katsotaan sitä 
ihmistä ihmisenä – soveltuuko se tänne meidän 

joukkoon sellaisena kun meidän tämä työpaikka on? 
Onko se sen tyyppinen henkilö joka tulee täällä 

ihmisten kanssa toimeen. " "Usein ihmiset ovat vielä 
niin jäässä työpaikkahaastattelussa. Ne ovat niin 
toisenlaisia ihmisiä. Miten siitä saisi jään pois siitä 

tilanteesta [työhaastattelusta]? Kuka siellä on 
takana? Millainen se ihminen on. Ei se välttämättä 
aina ole edes niin kiinnostavaa osaatko sä koodata 
tai konffata vaan mikä persoona siellä on, kuka se 

on. Ei se välttämättä aina ole edes niin kiinnostavaa 
osaatko sä koodata tai konffata vaan mikä persoona 

siellä on, kuka se on."  

Jobbsökande kandidaten 
bemötes som en människa. 
Det evalueras hur personen 
passar in sådan som denne 
är. Arbetsintervjuer är som 
situationer ofta utamande. 

Från rekryterarens synvinkel 
är kandidatens kunnande 
inte alltid det intressanta, 
utan den viktiga frågan är 

hurdan personen är. 

Personligheten 
viktigare än 

tekniska 
kunnandet. 

Företag 
P 

Me ei voida hankkia vaan kun joku keikka on 
vuoden mittainen, vaan pitää katsoa sitä ihmisen 

kehityspolkua, meillä on sitten muutakin 
käytettävyyttä sille ihmiselle. Halutaan pitää ihmiset 

jotka meille tulee, ja jotka ovat saaneet siellä 
asiakkaalla sitä kokemusta. Kaikki haluavat 

kehittyä. Sitä pitää lähteä valmiiksi katsomaan. 

Kandidater kan inte endast 
rekryteras till ett projekt, 

utan deras användbarhet för 
företaget måste ses över en 

längre period. 

Kandidater 
rekryteras på 

långsikt till 
företaget. 

Företag 
P 

Tiimi valitsee sen henkilön .... Kun kaikki sanoo 
kyllä, ovat he sopeutuneet sen henkilön 

perehdyttämiseen – me valittiin toi, eikä niin että se 
tulee jonkun raadin valitsemana! Vaan se tiimin 

hyväksyntä on siinä prosessissa! 

Då teamet väljer kandidaten 
förbinder de sig att 

introducera individen till 
jobbet. Det är viktigt att 

teamet får välja kandidaten, 
så att de inte upplever att 

beslutet gjorts utifrå.  

Teamet väljer 
vem som blir 

anställd. 

Företag 
P 

Kun on pieni yritys niin sä hän joudut myymään 
itsensä siinä tilanteessa. Ei ne tiedä kuka on joku 

Under 
rekryteringsprocessen 

Företaget 
"säljer" sig själv 
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[meidän yritys], ei me olla lehdistössä, ei meistä 
tiedetä. Ne ovat usein meidän myyntikeinoja. Me 
kerrotaan että me ollaan tällainen , me toimitaan 

tällain, meidän henkilöstöasiat menevät näin. Mikä 
meissä on hyvää ja mikä huonoa. Eihän me sanota 

että se on [meidän yrityksen] myyntiä mutta 
oikeastihan se on. 

berättar företaget också 
aktivt av sig själv. Detta 
kallar respondenten för 
försäljning av företaget. 

Företaget berättar om de 
goda och dåliga sidorna om 

sig själv. 

under 
rekryteringsproc

essen åt 
kandidaten. 

     

     PRAXIS II 
Rekrytering av unik potential 

  
Källa Enhet Renskriven enhet 

Koncentrerad 
tolkning 

Sammanfattad 
tolkning 

     

Företag 
A 

...Sitten voi ottaa etunojaa. Jotain kautta on tullut 
vastaan henkilö joka vaikuttaa tosi sopivalta. Meillä 

ei välttämättä siinä hetkessä ole ollut sopivaa 
tehtävää, mutta sitten on katottu mitä tehtäviä 

voidaan luoda....Meillä on pari tapausta, jossa ei 
pelkästään olla todettu että henkilö on oikea, vaan 
myös nähty että meillä on jonkun tyypistä uuteen 

positioon kasaantunutta painetta. Ollaan todettu että 
tietyn tyyppinen positio voitaisiin muodostaa ja 

sitten ollaan huomattu että tulee henkilö vastaan 
joka voisi olla sopiva siihen ja sitten muokattu 

tehtävä. 

I rekrytering kan man också 
"luta frammåt". Ibland stöter 

man på kandidater som 
verkar mycket lämpliga. Då 
har man funderat om från 
början hurdana uppgifter 

man kunde erbjuda åt 
kandidaten.  

Mycket lämpliga 
kandidater 

erbjuds jobb 
utanför det 
egentliga 

resursbehovet. 
 
 
 

Rekrytering görs 
inte i 

"investeringssyft
e". När det 
stötes på 

kandidater som 
har mycket 

potential eller 
personer som 
besitter något 
kunnande som 

är viktigt för 
företaget, har 
man rekryterat 
denna person 

även om det inte 
finns jobb att 

erbjuda åt 
personen 

omedelbart. 
Företagen 

rekryterar med 
åtanke, eftersom 

de vill hantera 
risk. För tidig 

rekrytering ökar 
på risker, medan 

för sen 
rekrytering 
försvårar 

bedrivandet av 
affärsverskamhet

en.  

Företag 
A 

Jos toimii siten että rekrytoi liian myöhään, kun 
hakuprosessi kestää ja perehdyttäminen kestää, 

niin siitä [liian myöhään rekrytoimisesta] tulee 
helposti kasvun hidaste. Liiankaan aikaisin ei 

kannata, koska varsinkin ohjelmistoalalla 
henkilöstökulut ovat yksittäinen merkittävin kuluerä. 

Suomessa on myös sellainen tilanne että 
henkilöstökulujen skaalaaminen alaspäin on tosi 

haastavaa.  

Om rekrytering inte görs 
tillräckligt tidigt kan det vara 

ett hinder för tillväxt. Det 
upplevs också att det är inte 

bra att rekrytera för tidigt 
heller eftersom 

personalkostnaderna är den 
största enskilda 

kostnadsposten för 
företaget. 

Rekrytering för 
sent hotar 

tillväxt. 
Rekrytering för 
tidigt försvårar 

affärsverksamhe
ten. 

Företag 
B 

 
Ei olla tehdä investointimielessä rekrytointia, vaan 

ollaan uskottu siihen että kasvua tulee, ja sitä kautta 
rekrytoidaan etupainotteisesti. Kuitenkin niin että 

meillä on mielessä jonkinlainen rekrytointimäärä, jos 
meillä alkaa mennä huonommin, voidaan tavoitetta 

laskea. 

Rekryteringar har inte gjorts 
i "investeringssyfte". 

Företaget har litat på att 
verskamheten växer och 

sålunda gjort rekryteringar 
framsynt. Förutspårning 

görs, och rekrytingstakten 
kan minskas vid behov. 

Företaget tror 
på tillväxt och 

rekryterar för att 
göra denna 

tillväxt möjlig.  

Företag 
B 

Nyt mä tiedän: kompetenssimielessä ollaan rekrytty 
etunojaan, investointina ei. Jos jokin asia on ollut 

tärkeä, ollaan rekrytoitu sen puolen ihmisiä, 
miettimättä ollaanko me voitu työllistää heitä vai ei. 

Rekrytering i förväg görs i 
kompetenssyfte. Om det 

finns något visst kunnande 
som behövs i företaget, 
rekryterar företagen en 

individ med den 
kompetensen utan att 

fundera om det finns jobb att 
erbjuda åt personen i 

stunden. 

Kandidater som 
har viktig 
kunskap 

rekryteras utan 
att fundera om 
kandidaten kan 
sysselsättas.  

Företag 
D 

Se on erittäin vaikeata, mutta kasvuyrityksille on 
tyypillistä se että joutuu tekemään päätöksiä johon 
aina sisältyy riski. Kasvuyrityksen tunnusmerkki on 
se että se osaa tehdä hallittuja riskejä. Sellainen 

yritys joka ei kasva, tekee vain varmoja päätöksiä. 
Jos on vähääkään indikaatioita siitä että jokin 

asiakkuus saattaa päättyä niin ei uskalleta 
rekrytoida, ja se rekrytoi ainoastaan suoraan 

johonkin toimeksiantoon eli ”clousaa”jonkin uuden 
rekrytoinnin kun se henkilö on käynyt asiakkaan 

haastattelussa ja asiakas on sitoutunut ostamaan 
sen tekijän. Mahdollisimman monessa suunnasta 

Estimerandet av framtiden 
är alltid mycket utmanande, 

men tillväxtbolag 
karakteriseras av att de 
måste göra beslut som 

innebär risk. Ett företag som 
endast gör säkra beslut är 

sällan ett företag som växer. 
Lösningen till utmaningarna 
är att försöka samla in så 
mycket information som 
möjligt från olika håll och 

 
 
 
 

Tillväxtbolag 
kan inte undvika 

risk i sin 
beslutfattning 
men besluten 
måste baseras 
på noggrann 

analys. 
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pitää yrittää kerätä dataa päätöksentekoa varten ja 
tavallaan tunnustaa se että me emme voi ikinä 
tehdä 100% varmaa päätöstä. Kuitenkin sen on 

oltava hallittu riski, sillä muuten se on 
busineksellemme huono ja se ei ole kenellekään 

hyvä asia jos työntekijä [yritykseemme] saapuessa 
huomaa että hänellä ei ole töitä. 

acceptera att företaget inte 
kan göra säkra beslut. 

Riskerna som tas måste 
vara kontrollerade risker. 

Företag 
C 

Samtidigt är man väldigt försiktig med rekryteringen, 
för som arbetsgivare är det mycket dyrt. Det är 
också oflexibelt, eftersom den dagen när man 

tvingad att avskeda folk, blir det mycket svårt. OM 
det är en fast anställning så är det mycket svårt att 
avskeda folk. Det gör ju också att man är väldigt 

försiktig att man tar rekryteringsbeslutet. 

Rekrytering är dyrt och kan 
bli oflexibelt då det måste 
avskedas folk. Detta leder 

till försiktighet. 

Företag är 
försiktiga med 
rekrytering för 
felrekryteringar 

är dyra. 

Företag 
E 

Ehdottomasti enemmän tarpeeseen. Meille se 
tarkoittaa jotain tiettyä projektia tai tehtävää. Me 

näemme että se henkilö tulee sijoittumaan tiettyyn 
projektiin, mieluiten pitkäaikaisesti. Tämä on juuri 

sitä riskien hallintaa. Sillä tavalla me taataan että se 
kassavirta pysyy kunnossa, että se henkilö pääsee 

tuottavaan työhön. Siltä kannalta se henkilön 
sitoutuminen meidän organisaation on 

huomattavasti parempi: se henkilö saa tiimin, 
konkreettista tekemistä ja pääsee meidän 

laatujärjestelmän mukaiseen toimintaan kiinni. Sillä 
pyritään hallitsemaan monen tyyppistä riskiä 

Företaget rekryterar för att 
fylla sina behov. 

Huvudsakligen anställs 
kandidater till projekt för att 

engagera individen på 
långsikt. Detta är ett sätt att 

hantera risk. 

För att hantera 
risk anställer 

företagen främst 
kandidater till 

behov. 

Företag 
E 

Totta kai kun haastattelemme paljon … Jos on 
erittäin potentiaalisesta henkilöstä kyse, ja vaikkei 
sitä projektia juuri silloin ole, niin kyllä me sitten 
otetaan myös niitä pieniä riskejä. Ne päätetään 
yhdessä. Segmentinvetäjä, tj, ja minä teemme 

päätöksen. Nähdään että tämä henkilö varmasti 
tulee pääsemään meillä projektiin.  

Om en kandidat med 
mycket potential dyker upp 
kan det göras undantag. 
Dessa undantag upplevs 

som små risker. 

Utanför 
omedelbart 

rekryteringsbeh
ov rekryteras 

kandidater med 
unik potential.- 

     

     PRAXIS III 
Flytande kommunikation gentemot kandidaten 

  
Källa Enhet Renskriven enhet 

Koncentrerad 
tolkning 

Sammanfattad 
tolkning 

     

Företag 
B 

Esimerkkinä tämä "Candidate Responsible Person"; 
eli kun meillä on rekrytointiprosessi käynnissä niin 

me ei ainoastaan vastata, vaan pyrimme antamaan 
palautetta siitä mikä on ollut huonoa tai hyvää 
hakemuksessa, tai viimeistään haastattelussa. 

Hakijat pystyvät myös kehittymään vaikka he eivät 
pääsisi töihin meille.... 

Företaget har en person 
som är ansvarig för 

kommunikationen gentemot 
sökanden. Företaget 

försöker ge feedback åt 
sökanden under 

rekryteringsprocessen. 

Kandidater 
gives feedback 

under 
rekryteringsproc

essen. 

Företagen 
upplever det som 

viktigt att 
kommunikatione
n löper smidigt 

gentemot 
sökande under 
rekryteringsproc

essen. Om 
kommunikatione
n skötes dåligt, 
kan intresset för 
sökanden falla. 

God 
kommunikation 
påverkar också 
arbetsgivarintryc
ket. Företag som 

sköter 
kommunikatione

n dåligt har 
problem med att 
locka talang till 
sig på en hårt 

tävlad marknad. 

Företag 
B 

...kilpailunäkökulman kannalta: jos meidän 
tavoitteena on rekrytoida parhaat tyypit, niin 

kyllähän se on yksinkertaisesti totta että jos se 
kommunikointi rekrytointivaiheessa on vaikeata tai 
se mielikuva on että sä saat huonoa palautetta, niin 

et sinä välitä.  

Om företaget vill kunna 
rekrytera de bästa 

kandidaterna måste 
kommunikationen fungera 

väl under 
rekryteringsprocessen. 

Kommunikation
en måste 

fungera väl. 

Företag 
B 

Käytännössä, aina jos meidän rekrytoitava haluaa 
niin me ollaan kilpailutilanteessa: jos me ollaan 

kiinnostuneita jostain tyypistä niin käytännössä aina 
on jokin muukin.  

Rekrytering är alltid en 
tävlingssituation för 

företaget. Om företaget är 
intresserad av en kandidat 

är något annat företag 
också det. 

Utgångsläge är 
att rekrytering är 

en 
tävlingsituation. 

Företag 
D 

...Helsinki on työmarkkinana älyttömän kilpailtu. 
Sellaiset organisaatiot jotka eivät ole kyenneet 
luomaan hyvää rekrytointiprosessia, tai hyvää 

työnantajakuvaa, ja eivät ole valmiita laittamaan 
kaikkea likoon rekrytoinnin ympärillä, niillä on ihan 
älyttömiä haasteita löytää edes sitä yhtä koodaria. 

Tävlan om arbetskraft är 
hård. Företag som inte 

satsat på 
arbetsgivarintrycket har 

stora utmaningar att locka 
talang till sig. Att företaget 

Företag med 
dålig 

arbetsgivarintryc
k riskerar att gå 
misste om sin 

konkurrenskraft 
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...Se voi ihan olla riski niiden yritysten kasvulle, 
koska ne eivät pärjää kilpailussa niistä parhaista 

tekijöistä.  

inte lyckas rekrytera 
kandidater kan vara en 

hinder för företagets tillväxt. 

på en tävlad 
marknad. 

Företag 
D 

.. hirveän tärkeätä mun mielestä miettiä se että 
miten se viestintä tapahtuu sille työnhakijalle. Se ei 

onnistu ellei se ole korvamerkitty jollekin tietylle 
henkilölle. Meillä on tällainen henkilö jonka 

tehtävänä on varmistaa se että kaikki vaiheet jotka 
tehdään sille hakijalle toisi lisäarvoa sille hakijalle. 

Viktigt hur kommunikationen 
gentemot sökanden sköts. 

Uppgiften måste 
öronmärkas för en person. 
Kommunikationen måste 

flyta väl gentemot 
kandidaten och öka 

mervärde för kandidaten.  

Kommunikation
en skall löpa 
smidigt och 

skapa klarhet. 

Företag 
F 

Kun jokin tyyppi lähettää hakemuksen, niin lähtee 
automaattivastaus jossa lukee että kuulet meistä 
viikon kuluessa. Siinä lukee myös että voi ottaa 
yhteyttä jos meistä ei kuulu viikon yhteydessä. 
Tavallaan annetaan henkilölle mandaatti palata 

asiaan. Porukka usein miettii että kehtaako soittaa 
perään, meille se on hyvä koska jos on kiire ja asiat 

unohtuu niin ihmiset soittaa perään. 

Ett automatiserat svar 
skickas till de som söker 

anställning. Detta ger 
mandat för personer att 
kontakta företaget om 

företaget av någon orsak 
skulle glömma göra det. 

Automatiserade 
svar ger mandat 
för kandidater 

att vara i kontakt 
med företagen. 

     

 

 
 

   PRAXIS IV 

Säkerställande av kandidatens framtida potential 

  
Källa Enhet Renskriven enhet 

(Koncentrerad) 
tolkning 

Sammanfattad 
tolkning 

     

Företag 
A 

"Pitää välttää tilannetta, jossa ihmiset eivät hae sitä 
työtä mihin he hakevat, vaan näkevät sen keinona 
päästä sisään [organisaatioon]. Lähtökohta pitäisi 
olla se että ihminen haluaa tehdä sitä työtä mihin 

hän hakee. Muuten se voi johtaa väärän tyyppiseen 
signaaliin. Ei ole motivoitunut siinä tämän 

hetkisessä työssä vaan katsoo eteenpäin." 

Det är viktigt för företaget att 
kandidaten är färdig att göra 

det jobbet som erbjuds.  

Kandidaten 
måste villa göra 

det jobb som 
erbjuds 

 
Målet för 

företagen är att 
känna den 

jobbsökande 
kandidaten och 
erbjuda sådant 

som 
jobbsökande 

kandidaten vill 
jobba med på 
långsikt. De 
företag som 

håller på med 
konsultering eller 
projektliknande 
arbete, vill inte 

använda 
kandidatens 

lämplighet till ett 
projekt som 
kriterium. Då 

riskerar man att 
personen inte 

har någon 
uppgift i 

företaget efter 
projektet.  

Företag 
B 

"Halutaan tietää kuka se ihminen on, halutaan 
ymmärtää mitä hän haluaa tehdä ja halutaan 

varmistaa että meillä on töitä mitä tarjota. Meidän 
yritykselle on tärkeätä se että löytyy sitä hommaa 
mitä henkilö haluaa tehdä" "Jos ihminen menee 
johonkin töihin, niin se hän valitsee työpaikan. Ei 

työpaikka miloinkaan valitse ihmistä." 

I rekryteringsprocessen 
strävas det efter att lära 
känna den jobbsökande 
kandidaten och erbjuda 

sådant som jobbsökande 
kandidaten vill jobba med. 

Att lära känna 
individen och 
erbjuda rätt 

slags jobb är 
viktigt. 

Företag 
C 

"Skall man ha mera insats på försäljningssidan, 
skall man stegvis bygga upp kunskap. T.ex. ser jag 
det som en fördel att personen är studerande vid 

sidan om, kommer in vid en ung ålder och är 
formbar. Vem vet om den dagen då personen är 

färdig med sin utbildning så kan det vara en perfekt 
anställd att plocka in på fulltid!" 

Företaget anställer gärna 
personer till företaget som 

kan växa i sin roll och i 
framtiden axla större ansvar. 

Kandidater som 
kan "växa" 

anställs gärna. 

Företag 
D 

"Se on hyvin lyhytnäköistä ja opportunistista, että 
katsoisimme että jokin henkilö sopii yhteen 

toimeksiantoon jossa on pula tekijöistä. Sen pitää 
sopia organisaatioon , ja kun uskomme että se 
matchi on tehty niin uskomme että se on kelpo 

tekijä mihin tahansa sen osaamisalueen 
toimeksiantoon. " 

Kandidater rekryteras alltid 
till företaget, inte någonsin 

till enskilda projekt. Att 
anställa endast till projekt 

vore kortsiktigt och 
opportunistiskt.  

Kandidater 
måste uppfylla 
företagets krav, 
inte behoven för 

ett enskilt 
projekt. 

Företag 
G 

"Minun yksi vakio kysymyksistäni on juuri 
tulevaisuuden kartoittaminen. Työnantajan 

näkökulmasta mietitään usein että pystyykö hän 
tarjota jotain tiettyä asiaa, ja jos ne eivät lainkaan 

kohtaa , niin se ei ole mikään pitkäaikainen 
työntekijä. Siinä voi tulla ristiriitaisuus jo vuoden tai 
kahden jälkeen, että ei ehkä pystytä organisaationa 

tarjoamaan sitä mihin se henkilö tähtää viiden 
vuoden jälkeen." 

I företaget kartläggs 
kandidatens målsättningar 

och det evalueras om 
företaget kan leva upp till 

förväntningarna. 

Företaget måste 
kunna leva upp 
till kandidatens 
förväntningar. 
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Företag 
P 

Minä tutkin paljon sitä ihmisten monipuolisuutta, 
miten niitä voidaan käyttää...Mä kollaan tosi paljon 
sitä että me haetaan siihen yhteen paikkaan; kun 
me tehdään kaikki työsopimukset ”toistaiseksi” 

[voimassa oleviksi] niin pitää katsoa sitä pidemmällä 
aikavälillä. Että se soveltuu muihinkin tehtäviin. Me 
ei voida hankkia vaan kun joku keikka on vuoden 

mittainen, vaan pitää katsoa sitä ihmisen 
kehityspolkua, meillä on sitten muutakin 

käytettävyyttä sille ihmiselle. Halutaan pitää ihmiset 
jotka meille tulee, ja jotka ovat saaneet siellä 
asiakkaalla sitä kokemusta. Kaikki haluavat 

kehittyä. Sitä pitää lähteä valmiiksi katsomaan. 

Företaget evaluerar 
kandidaternas 

användbarhet. Det är viktigt 
att kolla att kandidaten 

motsvarar exakt det som 
företaget letar eftersom alla 

arbetskontrakt görs 
"tillsvidare". Alltså måste det 

tas i beaktande att 
kandidaten passar in i olika 
projekt som företaget gör, 
inte endast ett pågående 
projekt. Det innebär att 
respondenten måste 
evaluera kandidatens 

personliga utveckling för att 
säkertställa sig om att man 

har användning av 
kandidaten också i 

framtiden.  

Kandidatens 
mångsidighet 

och 
användbarhet 
för företaget 

evalueras under 
rekryteringproce

ssen.  

     

 

 
 
 
 
 

   PRAXIS V 

Användningen av egna nätverk 

  
Källa Enhet Renskriven enhet 

Koncentrerad 
tolkning 

Sammanfattad 
tolkning 

     

Företag 
A 

Me pyritään käyttämään [omia verkostoja]. Osumat 
ovat yksittäistapauksia. Koko henkilöstöllä on 

rekrytointipalkkio jos he suosittelevat tehtävään... 
Ensimmäinen palkkio päästiin maksamaan. 

Egna nätverk strävas efter 
att användas. Det finns 
monetära incentiv för 

anställda att utnyttja sina 
kontakter. 

Personalen 
uppmuntras att 

använda 
nätverk, vilket 

företaget också 
gör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egna nätverk 
används rikligt 

och de upplevs i 
många företag 

som den 
viktigaste samt 

bäst fungerande 
kanalen för 
rekrytering. 

Användningen 
av det egna 

nätverket har 
goda 

förutsättningar 
att förmedla 

arbetsgivarintryc
ket, vilket 

underlättar 
rekryteringen. 

Vidare, 
rekryteringsproc

essen 
underlättas av att 
någon i företaget 
känner personen 

Företag 
B 

Tärkein rekrytointikanavamme on oma verkosto. 
Meillä on todella kova työnantajakuva Aallolla... 

Olemme saavuttaneet sen rekrytoimalla aina 
Aallolta ihmisiä jotka ovat opiskelijoita jotka 

menevät takaisin Aallolle ja juttelevat ihmisten 
kanssa. Brändimme rakentuu pitkälle näiden 

ihmisten varaan. 

Egna nätverk den viktigaste 
rekryteringskanalen för 

företaget. Studerandena 
som varit anställda på 
företaget bygger upp 

arbetsgivarintrycket på 
campus. 

Egna nätverk 
viktigaste 

kanalen och 
påverkar 

arbetsgivarintyc
k. 

Företag 
C 

På det viset har vi inte annonserat i vanliga kanaler 
som på Oikotie eller Monster . Utan om vi pratar om 

kodarna, så dom har nog kommit via word-of-
mouth. Man har haft några bekanta som har känt 

någon som kunde ha varit en potentiell kandidat. ... 
Nog också skulle jag säga bråttom. Jag skulle säga 

att för Tim och Erik, har det säkert kännts mest 
bekvämt att kolla i sitt egna nätverk att ”hej! Känner 
ni någon som kunde vara intresserad av kodning?”.  

Stora, etablerade 
onlinekanaler har inte 

användts. Word-of-mouth 
metoden används eftersom 

det varit brådska och 
metoden varit bekväm att 

anväda.  

Word-of-mouth 
används på 

grund av 
bekvämlighet 
och tidsbrist. 

Företag 
D 

Rekrytointivinkitkin, eli työntekijöiden ”liidaaminen” 
tietyistä kandidaateista, me maksamme niistä 2000 

euroa 

Det finns monetära incentiv 
för anställda att berätta om 
potentiella kandidater för 

företaget. 

Monetära 
incentiv för 
anställda att 

uttnyttja egna 
nätverk. 

Företag 
E 

Usein tehdään niin että haastatellaan porukkaa, ja 
kerrotaan että juuri nyt ei ole projektia, mutta pian 
voidaan olla yhteydessä. Se on monelle ok. Sitten 

meillä on valmiina porukkaa kun tulee kiire.  

Företaget intervjuar 
kandidater och meddelar att 

de för stunden inte kan 
erbjuda jobb men eventuellt 

hör av sig senare. Det 
passar många kandidater. 

Detta underlättar 

Företaget 
intervjuar 

kandidater i 
förberedande 
syfte för att 

snabbt kunna ta 
in folk då de blir 
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rekryteringen då det blir 
bråttom. 

bråttom. från tidigare.  

Företag 
E 

Meillä on liidipalkkiota. Jos olet meillä töissä ja 
annat kontaktin jonkun sinun verkostosta olevasta 

henkilöstä ja hänet rekrytoidaan niin sinulle 
annetaan siitä palkkio. Sanotaanko että ei niitä ihan 
hirveästi tule, mutta ne ovat tyypillisesti hyviä sitten 
kun niitä tulee. Meidän ihmiset pitävät aika korkeata 

kriteeriä siitä minkälaisia ihmisiä ja CV:tä meille 
esitellään. Niissä on korkea todennäköisyys että ne 

johtavat meillä rekrytointiin.  

Utnyttjandet av anställdas 
nätverk genererar goda 

kandidater, men 
kandidaterna är inte så 

många till antal. Monetärt 
incentiv att rekommendera 

kandidat. 

Anställdas 
nätverk ger 

goda 
kandidater, men 

få till antal. 

Företag 
F 

Markkinoitu ollaan enenevissä määrin käyttämällä 
omia verkostoja. Se on hyvä keino sillä tavalla että 
jokainen ohjelmistokehittäjä tuntee noin kymmenen 

muuta kehittäjää. Usein he pystyvät vähän 
ennakkoon kertomaan tyypistä. Se on aina 

helpompi lähteä vetämään prosessia.  

Egna nätverk strävas efter 
att användas eftersom 

anställda känner många 
andra inom branschen. 

Lättare att bedriva 
processen då någon i 

företaget känner 
kandidaten. 

Egna nätverk 
används på 

grund av 
bekvämlighet. 

Företag 
F 

Niin, se on varmaan tietyllä tapaa meidän tärkein 
keino rakentaa työnantajakuvaa. Meidän työntekijät 

kertovat millaista on olla, ja ovat ylpeitä siitä 
minkälaisia juttuja me tehdään. Monelle kokeneelle 

kaverille on tärkeätä se että se asiakas on 
mielenkiintoinen ja jos he kuulevat että mitä meidän 
kaverit ovat päässet projektimielessä tekemään, ja 

millä teknologioilla, ja millä tavalla he siellä 
pääsevät kehittämään osaamistaan, niin se on 
monelle tärkeä juttu miksi he kiinnostuvat juuri 

meistä.  

Egna nätverket är också ett 
bra sätt att bygga upp ett 
arbetsgivarintryck. Då en 
egen anställd berättar i 
positiv ton om företaget 

hjälper det att locka till nya 
sökanden. 

Anställdas egna 
nätverk hjälper 
att bygga upp 

arbetsgivarintryc
ket. 

Företag 
P 

Meillä on oma asiantuntija nimi pooli olemassa. Me 
seurataan niitä ihmisiä mihin ne menee, mitä ne 

tekee. LinkedIn on hyvä mittaristo. Siellä näkee että 
alkaa olla aika moista liikehdintää. Joku on 

lähdössä jostain, niin mietimme voisiko siihen 
mennä väliin keskustelemaan. Olisimmeko me 

mahdollinen paikka sille henkilölle? 

Företaget har en egen 
"pool" av kandidater. 

Kandidaternas åtaganden 
följs med bland annat på 

sociala affärsnätverk. 

Potentiella 
kandidater följs 

med och 
rekryteras vid 

behov. 

 

     

 

 
 
 

   PRAXIS VI 
Användningen av utomstående rekryteringstjänster 

  
Källa Enhet Renskriven enhet 

Koncentrerad 
tolkning 

Sammanfattad 
tolkning 

     

Företag 
A 

Palatakseni ”fit for organization” kohtaan; me 
käytämme rekrytointikonsulttia koska olemme 

nähneet että vaikka rekrytoimme aika paljon emme 
kuitenkaan ole rekrytoinnin ammattilaisia, vaan 
paras ammattitaito on jossain muualla. Minun 

mielestäni rekrytointi on työtä jossa tuleva esimies 
pitää olla avain asemassa. Esimiesten osalta osalla 
on enemmän rutiinia rekrytoinnin saralta, ja osalla 

vähemmän. Esimies tarvitsee tukea, ja prosessissa 
tarvitaan HR:n ja rekrytoinnin osaamista. Tämän 

takia olemme päätyneet ulkoisen rekrytointifirman 
käyttöön.  

Utomstående har användts. 
Företaget ser sig själv inte 

som proffs inom rekrytering. 
Kunnandet finns 

annanstans. Utomstående 
kan stöda chefen som 

anställer. 

Företaget ser att 
det bästa 

kunnandet om 
rekrytering finns 

utanför 
företaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företag 
A 

Vaikka käyttää kumppania, on se silti raskasta. 
Rekrytointi on yksi tärkeimpiä asioita mitä 

yrityksessä tehdään – ihan oikeasti.  

Fast man använder 
utomstående partner är 

rekrytering tungt. 

Rekrytering 
tungt trotts 

utomstående 
hjälp. 

Företag 
B 

Rekrytointikonsultti , joka auttoi löytämään ihmisiä. 
Se kokemus osoitti että menee kauan ennekuin 

henkilö oppii miten toimia. Mutta kyllä ammattilainen 

Ett utomstående 
rekryteringssamarbete 

kräver mycket tid innan det 

Utomstående 
rekryteringstjäns

ter ingen 
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on ammattilainen. Mutta edelleen haastattelut ja 
muut pitää tehdä meidän toimesta. Jotta saadaan 

“kollegat valittua kollegat”. Koko juttua ei voi 
ulkoistaa...Mä en näe estettä sille etteikö yhteistyö 
ulkopuolisen rekrytointipalveluiden tarjoaja kanssa 

voisi toimia, mutta mä en näe että me voimme vaan 
soittaa jonnekin ja pyytää kymmentä tällaista ja 

tällaista erikoisosaajaa.  

börjar o fungera. En lämplig 
utomstående rekryterare 
hittas inte "sådär bara". 
Trotts en utomstående 

rekryterare, måste 
intervjuerna göras av 

personalen på företaget för 
att "kollegerna skall välja 

kollegerna". De går inte att 
outsourca hela 

rekryteringsprocessen. 

genväg till 
framgång. Hela 
rekryteringsproc
essen kan inte 

outsourcas. 

 
 
 
 

De företag som 
anser att 

konsultering varit 
till nytta tycker 
att det minskat 
på den interna 
arbetsbördan, 
medan företag 
som inte anlitar 
utomstående 
ansåg att de 

själv har bästa 
förutsättningar 

att göra 
rekrytering och 

påverka 
arbetsgivarintryc

ket. En annan 
orsak till att inte 

använda 
utomstående är 
att företagen vill 

kunna själv 
evaluera 

kandidatens 
förmåga att 

"passa in" till 
företaget. En 

tredje orsak är 
att rekrytering 
upplevs som 

strategiskt viktigt. 
Om et företag 
väljer att anlita 

en utomstående 
kan inte hela 

rekryteringsverks
amheten 

outsourceas. I 
varje fall, kräver 
ett fungerande 

samarbete tid för 
att det skall 
fungera. De 

mindre företagen 
i undersökningen 

ansåg att 
utomstående 
tjänsterna är 

dyra och att de 
inte 

nödvändigtvis 
kan leverera rätt 

kandidater. 

Företag 
C 

Jag är medveten om dessa rekryteringsföretag... 
Där e min erfarenhet av tidigare jobb att deras 

tjänster är överprissatta: att betala en 2-3 månaders 
lön för en person. Det har inte företag som inte är 
riskkapitalbedrivna möjlighet till. Det finns ingen 
garanti att de [rekryteringskonsulterna] hittar en 

person till dig. Det tar också tid att träffa konsulterna 
och göra ganska mycket jobb själv, så att de i sin 
tur kan hitta rätt person åt dig. Jag tycker, för oss 

känns det inte som ett bra alternativ.  

Utomstående 
rekryteringsföretag dyra. 

Användningen av 
utomstående 

rekryteringstjänster är ingen 
garanti på att rätt person 
hittas. Tidskrävande att 

träffa konsulterna.  

Samarbete med 
externa 

konsulter 
tidskrävande 

och dyrt. 

Företag 
D 

Ollaan muutaman kerran kokeiltu [ulkopuolisia 
palveluntarjoajia] mutta olemme huomanneet että 

se meidän oma rekrytointikone, puolileikillinen vitsi, 
sillä on siihen meidän suorahakuun mutta ennen 

kaikkea siihen meidän työnantajakuvan 
välittämiseen kaikkein parhaat edellytykset 

Utomstående har prövats, 
men det har märkst att den 

den egna 
rekryteringsfunktionen har 
bästa förutsättningarna till 
att göra headunting och 

framför allt förmedla 
arbetsgivarintrycket. 

Egna 
rekryteringsfunkt
ionen har bästa 
förutsättningar 

att bedriva 
rekrytering. 

Företag 
E 

Erittäin vähän [käytetty ulkopuolisia]. Mä olen 
käyttänyt kahden vuoden aikana, niin että on 

maaliin asti viety yhden kerran… Siihen on kaksikin 
eri syytä. Me nähdään että rekrytointi on hyvin 

kriittinen asia meille, strategisesti hyvin tärkeä. Me 
haluamme olla iholla siitä mitä siinä tapahtuu. Olen 
ollut konsulttiyrityksessä ja olen nähnyt että harva 
niistä olisi sellainen että niillä olisi ohjelmistoalaan 
liittyvää asiantuntijuutta niin paljon että se pystyisi 
käymään CV:t läpi ja tietämään mitä me halutaan. 

Används mycket lite. En 
orsak är att rekryteringen 

anses vara så kritisk att man 
vill vara "nära" funktionen 
själv. Andra orsaken är att 

få utomstående 
rekryteringsföretag har 

tillräckligt med 
branschkännedom för att 
veta vad som företaget 

behöver. 

Rekrytering en 
kritisk funktion 
som man vill 

kunna bedriva 
själv, eftersom 
utomstående 

inte kan erbjuda 
tillräcklig 
expertis. 

Företag 
F 

Hakemusmäärät kasvavat nyt [ulkopuolisen 
työpaikkatutkimuksen] voitonkin takia, ja tuplasi 
hakijamäärät, niin olemme pyrkineet löytämään 
keinoja ettemme tarvitsisi ulkoisia kumppaneita, 

joka kuitenkin aina vaikuttaa siihen, että miten me 
pystymme katsomaan sitä kulttuuriin sopimista... 

Emme ole ottaneet ulkoisia sen takia, että se on tosi 
vaikeata päästä kiinni siihen yrityksen kulttuuriin 
ulkopuolelta. Se ratkaisee meillä kuitenkin aika 

paljon.  

Användning av utomstående 
undviks. Om företaget ger 
rekrytering i uppdrag till 

utomstående riskerar de att 
gå miste om chansen att 

evaluera kandidatens 
kulturella anpassning till 

företaget. 

Utomstående 
rekryteringstjäns
ter minskar på 

företagets 
möjligheta tt 

evaluera 
kandidatens 
förmåga att 
passa in i 
företaget. 

Företag 
G 

Ihan hyviä [kokemuksia ulkopuolisista 
rekrytointiyrityksistä]. Mä luulen että lisäarvo ei 
niinkään tule siitä että ne tekevät sen saman 

prosessin että ne laittaa sen ilmoituksen 
nettisivuille, mutta sitten kun he suorahakevat, niin 

siinä on yleensä löytynyt sopivia henkilöitä... 
Kyllä me ollaan koettu ne kumppanit jota käytämme 

ihan hyviksi. Tavallaan kyllä mä uskon että kun 
haetaan vaikeamman profiilin henkilöitä kun meillä 

ei ole sellaista henkilöä joka täysaikaisesti 
täyspäiväisesti tekisi pelkkää rekrytointia niin se 

helpottaa työtä siinä mielessä.  

Utomstående har användts 
och erfarenheterna av dem 

har varit bra. Tjänsterna 
inom headhunting har varit 

speciellt nyttiga. 
Användnignen av 

utomstående har minskat på 
den interna arbetsbördan.  

Goda 
erfarenheter av 
utomstående 
eftersom de 

minskat på den 
interna 

arbetsbördan. 

Företag 
P 

Me ollaan tosi vähän käytetty. Niitä on kyllä koko 
ajan tarjolla. Hirveen vähän. ... Suorahaku jollekin 
[rekrytointiyritykselle]. He sanovat että sä maksat 
3kk palkan siitä että se henkilö tulee. Se on aika 

kallis. Kun puhutaan kasvuyrityksestä. Sieltä 
kuitenkin lähdetään aika pienestä. Ei siellä usein 

ihmisillä ole kassassa heittää jotain 15 - 20 tuhatta 
rekrytointipalkkiota jonnekin ... Näitä meidän alan 

Utomstående 
rekryteringstjänster har 

användts endast lite 
eftersom de upplevs som 
dyra, och det antas att de 
inte känner till de experter 

som företaget behöver. 

Utomstående är 
varken prisvärda 
eller en källa för 

goda 
kandidater. 
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asiantuntijoita ei olla edes lähdetty hakemaan sieltä, 
koska ei me uskota että ne on siellä...  

     
  

   PRAXIS VII 
Skapandet av en process 

  
Källa Enhet Renskriven enhet 

Koncentrerad 
tolkning 

Sammanfattad 
tolkning 

     

Företag 
B 

Rekrytointi ja myyntisyklit elävät eri sykleissä. Kun 
ollaan tarjousvaiheessa, alkaa proggis aika pian sen 

jälkeen. Jos silloin puhutaan että halutaan ihmisiä 
johonkin proggikseen niin rekrytointi on auttamatta 

myöhässä. Jos annamme liiketoiminnan ohjata 
meitä, niin se menee niin että aina kun 

liiketoiminnassa on kova tarve saada ihmisiä, ja 
meillä ei ole myydä ketään, niin meidän myynti 

alkaa heikkenemään. Sitten jos aletaan rekrytoida 
ihmisiä, niin kun he aloittavat niin meillä ei ole heille 

töitä tarjota 

Rekrytering och försäljning 
lever sina egna liv. Om man 
försöker rekrytera personal 

till ett projekt som är i 
anbudsfasen så är man 

redan försenad. Om 
affärsverksamheten styr 

rekrtyeringen så uppstår det 
problem. 

Rekrytering 
måste vara 

oberoende av 
försäljningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företag 
C 

Det gågna året har varit kaotiskt. Proportoniellt har 
vi vuxit över 100%. När företaget hade bara fyra 

anställda var det lätt att hålla kontroll på saker. Men 
i takt med att vi har vuxit har det blivit interna 

processer... man försöker hitta rätt sätt att göra 
saker. 

Utmanande för företaget att 
bedriva verksamheten 

eftersom företaget vuxit 
snabbt. Företaget har 

skapat processer för att 
göra saker på rätt sätt. 

Tillväxt tvingar 
företaget att 

skapa struktur. 

Företag 
C 

Just med rekryteringen har det varit lite vilda 
västern. Man skulle gärna säga att det varit en 

strukturerad process och organiserat, men det har 
nog varit mera med piska på ryggen och ibland 

även i panikkänsla. Vi har plötsligt sålt in mycket 
jobb och så märker vi att ”hej” dethär är ju helt 

omöjligt!” och med nuvarande bemanning kommer 
vi inte hinna att leverera inom utsatt tid. Så vi har 

gjort vill jag säga liksom kanske ett par 
panikrekryteringar... där man har varit tvingad, 

piskan på ryggen att ta in någon, och då har man 
inte heller plockat in tillräckligt många till intervju. 

Planerandet av 
rekryteringen har stundom 
liknat "vilda västern och i 

panikkänsla" . Ett exempel 
är när man gjort för mycket 

försäljning. Då har man 
tvingats göra 

paniklösningar. 

Avsaknad av 
strukur orsakat 

problem för 
rekrytering. 

Företag 
C 

Vi har lärt oss lite, kantapään kautta, att satsa lite 
mera på rekryteringsprocessen så att vi undviker att 

vi inte slår helt fel. 

Företaget har fått lära sig 
genom sina misstag att en 
satsning på rekrytering är 

betydelsefullt för 
slutresultatet. 

Företaget har 
lärt sig av 

misstag att 
satsa på 

rekrtyering.  

Företag 
D 

"Minä inhoan prosesseja ... Mutta haluan että meillä 
on prosessi, sillä tällaisessa markkinatilanteessa 

jossa nopeat syövät hitaat, me pystymme viemään 
tämä rekrytointiprosessi tuplasti nopeammin läpi, 

ilman että meidän pitää karsia haastattelusteppien 
määrästä.  

Ett process-orienterat 
tillvägagångssätt i 

rekrytering är lönsamt 
eftersom det försnabbar 

rekryteringsprocessen utan 
att man måste skära ner på 
antalet rekryteringsrundor. 

En struktur 
förbättrar 

rekryteringspraxi
sen. 

Företag 
D 

Minä itse koen että se tapa miten [meillä] 
rekrytoidaan on kaikkea muuta kuin oppikirjamainen 
tyyli. Leaniin kautta ketterään malliin kuulu se että 
meidän on oltava valmius reagoida viikkotasolla tai 

päivätasolla asioihin. Sen on mentävä koko 
organisaation ajatusmallin läpi. Esimerkiksi 

rekrytointisuunnitelma joka on tehty vuodeksi, 
emme voi hirttäytyä siihen. Se ehkä näyttää sen 

ison kuvan mutta jos puolessa vuodessa 
huomaamme että tämä on aivan perseestä niin se 
pitää hylätä ja miettiä sille seuraavalle puoliskolle 

uusi suunnitelma.  

Sättet att rekrytera i 
företaget är allt annat än ett 

exempel från läroboken. 
Företaget måste vara färdig 
att reagera till utmaningar 
på dags eller veckobasis. 
Svaret till utmaningarna är 

"lean" eller ett "agilt" 
tillvägagångssät. Detta 
förutsätter att reagering 
måste ske snabbt. Ett 

exempel på detta är en 
rekryteringsplan. Om planen 

görs för ett år, men den 
visar sig vara upp åt skogen 

Rekrytering i 
företaget måste 
bedrivas smidigt 

och flexibelt. 
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efter sex månader, så måste 
man fundera ut en ny plan 

till den andra halvan av året. 

 
 
 
 
 

Företagen 
försöker 

förbereda sig 
mot förändringar 
som framtiden 

för med sig 
genom att bygga 

upp 
systematiska 

praxis. 
Systematiska 
praxis hjälper 
företagen att 

bedriva 
rekrytering 

effektivt. Då det 
inte finns struktur 

lider 
verksamheten. 
Försäljningen 

och förändringar 
i kundens 
planerade 

projekt orsakar 
problem för 
rekrytering. 
Således har 
företagen 

strukturerat 
praxisen så att 
de inte hindrar 
dem ifrån att 
göra nabba 

beslut eller att 
reagera till 

förändringar.  

Företag 
D 

Toinen haaste on myyntiputki, eli mikä se todellinen 
tarvo on kolmen kuukauden päästä. Vaikka meillä 

on allokaatiojärjestelmä, niin siinä on aina se 
muuttuva tekijä. Asiakas voi esim ilmoittaa että hän 
katkaisee sopimuksen kuukauden irtisanomisajalla. 

Jos meidän näkemys on ollut että tarvitsemme 
kolme uutta Java-koodaria syyskuulle, niin emme 

päätöshetkenä tiedä että elokuussa asiakas sanoo 
että että ”hitto, me emme voi jatkaa teidän kanssa 
diiliä”, ja sitten sen kolmen lisäksi niin sieltä tulee 

viisi kaveria projektittomaan tilaan.  

En utmaning är att estimera 
framtiden. Kunder kan säga 
upp kontrakt på kort varsel 
vilket leder till att anställda 
inte har att projekt att jobba 

med. 

Kunder orsakar 
utmaningar för 

estimerandet av 
framtiden. 

Företag 
D 

...Prosessi on järkyttävää jossain isoissa firmoissa. 
Siellä haetaan hyväksyntää, ja se ei mahdu edes a1 

se vuokaavio mikä siinä on. Sen pitäisi olla hyvin 
"lean" ja "jouheva" sen prosessin. Kaikki mitä siellä 

tehdään pitäisi tuoda lisäarvoa sille 
evidenssihankinalle ja informaation jakamiselle. 

Joka kerta kun se henkilö tulee sinne pitäisi hänellä 
olla olo että häntä ei ole turhaan raahattu sinne.  

Rekryteringsprocessens 
syfte är att skapa förståelse 
så att information kan delas 
och beslut göras. Varje steg 

i rekryteringsprocessen 
borde ge mervärde åt 

sökanden.  

En smidig 
process innebär 

inga onödiga 
arbetssteg. 

Företag 
E 

"Onhan se [raskasta]! ... [Rekrytointi-] Määrät ovat 
jo sellaisia, että se on työllistävää. Toki siihen 

auttaa hirveästi se että meillä on hyvä prosessi ja 
ollaan hyvin ketterä organisaatio. Tarvittaessa 
voidaan tehdä päätös hyvinkin nopeasti, mutta 

kuitenkin riskit halliten..." 

Rekryteringsprocessen 
upplevs som tung, men en 
väl strukturerad process 

underlättar arbetet. 
Beslutsfattningen 

underlättas av att företaget 
är agilt. Snabba beslut 
innebär risker, således 

måste riskerna vara 
hanterade. 

Rekrytering är 
tung, men 

underlättas av 
ett strukturerat 

tillvägagångssät
t. 

Företag 
E 

Jatkuvuudesta niin: Me olemme 15 vuotta vanha 
yritys. Meillä on asiakassuhteita jotka ovat 

kestäneet sen aikaa. Kun asiakasyrityksissä 
lähdetään tuoteperheitä rakentamaan ovat ne 

tyypillisesti olleet hyvin pitkiä [projekteja]. Sitä kautta 
ennustettavuus on kohtuullisen hyvä... 

Företaget är 15 år gammalt 
och vissa kundförhållanden 
har varat hela den tiden. Då 
en kund planerar ett projekt 
är det till naturen långvariga 

projekt, vilket underlättar 
planerandet av framtiden. 

Långvariga 
kundförhållande
n gör det lättare 

att förutspå 
framtida 

utveckling. 

Företag 
F 

"Sillä tavalla työläs, ettei meitä ole HR prosessissa 
muita kuin minä... Muuten me olemme pyrkineet 

tehdä kaikesta mahdollisimman ketterää, ettemme 
turhaan jäykistä sitä toimintaa omalla 

toiminnallamme. Vaan pyrimme löytämään sinne 
uusia tapoja. " 

Processen upplevs som 
tung. Företaget strävar efter 
att undvika komplicerande 

av versksamheten. 
Rekryteringsprocessen ses 

gärna som en smidig 
process. 

Flexibilität och 
smidighet är 

syftet för 
processen. 

Företag 
F 

Vuosittain meillä tulee jokin yllättävä muutos. 
Asiakaskenttä on niin monimuotoinen. Kerran 

vuodessa jokin iso viivästys tulee projektiin kun 
asiakas järjestelee omia portfolioitaan. Niihin 

meidän pitää pystyä varautumaan asiakkaiden 
kanssa. Ei kuitenkaan pidä sulkea sitä 

mahdollisuutta, sillä tilanne voi yhtä nopeasti 
muuttua. 

Varje år kommer någon 
större förändring. Kundfältet 
är så brett att varje år mötes 

företaget av någon större 
försening i något av 

kundprojekten. Detta måste 
man förbereda sig på, men 

det kan också hända att 
läget ändrar lika snabbt 

igen. 

Förändringar i 
kundernas 

planer orsakar 
utmaningar för 

estimerandet av 
framtiden. 

Företag 
F 

Meillä on kerran viikossa myynnin kanssa 
resursointipalaveri, jossa katsotaan mitä kauppoja 
on meneillään ja mitkä ovat priolla yksi ja kaksi ja 

mitkä halutaan mahdollisimman nopeasti miehittää. 
Välillä voi tulla sellaisia että ensi viikolla tarvitaan 20 
uutta miestä. Se aiheuttaa omat haasteensa mutta 

niistäkin on selvitty. Se on hyvin sellaista, että sitä ei 
voi hirveästikään suunnitella. Niitten muutosten 

edessä tarvitsee vain löytää ne keinot eri tavalla.  

För att estimera behov 
ordnas möten med 

försäljningen på veckobasis. 
Försäljningen kan tidvis ha 

stora krav på resurseringen, 
vilka man måste leva med 

och vilka man försöker hitta 
nya lösningar till. 

Försäljningen 
orsakar 

stundom stora 
problem för 

rekryteringsverk
samheten. 

Företag 
G 

"On se tavallaan työläs, kun me haastatellaan niin 
monta, että löydetään yksi hyvä. Sitten mä uskon 

että jos on potentiaalinen hakija niin me pystymme 
sen nopeasti klousamaan. " 

Rekryteringsprocessen kan 
också vara snabb vid behov 
- om en bra kandidat hittas 

strävas rekryteringen 

Fördelen med 
en process är 

att man kan vid 
behov agera 



 

 

101 

stängas snabbt. snabbt.  

Företag 
P 

Osa tiedetään puoli vuotta etukäteen, sitten ne 
saattavat siirtyä puoli vuotta eteenpäin. Se on aina 
tasapainoilua. Nämä omat projektit jotka tehdään, 
välillä tarvitsisi hirveän määrän ja välillä mennään 

tappiin. Aina ei voida ottaa uutta vaikka olisikin 
tarvetta. Esimerkiksi jos huomaa että puolen 

vuoden jälkeen ei sille henkilölle olekaan käyttöä. 
Sitten täytyy vain taiteilla sen asian kanssa. Meidän 

tapauksessa se on vielä isompikin haaste: koska 
konsultoinnissa se on välillä niin epätasapainossa. 
Jos tekee ohjelmistokehitystä niin te ootte siellä ja 

thats it! Kyllähän te näette että business kasvaa niin 
te rekrytoitte lisää. Meillä se on enemmän kiinni 
asiakastarpeesta niin se on vielä vaikeampaa.  

En del av kundprojekten är 
man medveten om ett halvt 

år i förväg, medan andra 
skjuts upp med samma tid. 

Resurseringen är en 
balansgång. I det 

projektbaserade arbetet 
som företaget gör skulle det 

ibland behövas extra 
resurser. Alltid kan man inte 
anställa även om det skulle 

finnas behov. En stor 
utmaning är att man gör 

konsultarbete. Om man gör 
utvecklingsarbete är 

behovet kanske lättare att 
förutspå, men i 

konsultarbete beror allt på 
kunden vilket försvårar 

förutspåendet. 

Resursering för 
konsulteringsför

etag är 
utmanande 
eftersom 

efterfrågan på 
arbetskraft 

varierar starkt 
på grund av 
utbudet av 

kundprojekt. 
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