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Abstract

Reach a new target group through market mix

Eva Broka

This thesis holds how to reach a new target group through market mix. The
purpose of the thesis is to study how the organization can reach a new target
group which is new potential employees in the care of the elderly by working on 
the market mix. The theory that was used are offensive quality development by 
which continuous improvements can be achieved. Theory about communication 
was used and the importance of rhetorical skills while presenting the information 
to the target group. When it comes to transformation theory the digitized change, 
employees are often determined that it is important to start marketing themselves 
digitally and get the equipment needed. A major role played also the theory about 
marketing mix which was a major part of this study. Examination methods used 
were written interviews and the letter method. The written interviews was done by 
contacting the municipalities in Sweden to know how they do the marketing to the 
potential employees. On the other hand the letter method was done by contacting 
the studied organizations employees to know their ideas about how to encounter 
the new employees. The results of this study was that the organization’s employee 
mentioned that marketing should be done by digital channels because the time we 
are living in requires it. Lastly, the conclusions was that market mix can be a great 
strategy to reach the new target group and to always improve the marketing by 
doing a plan and then also realize the plan by doing the events and campaigns.
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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om att nå en ny målgrupp genom marknadsmix. Syftet med examensarbetet 
är att studera hur organisationen kan attrahera en ny grupp av medarbetare genom att arbeta med 
marknadsmixen. Teorin som användes är offensiv kvalitetsutveckling genom vilken kontinuerliga 
förbättringar kan uppnås. Därefter användes teori om kommunikation och betydelsen av retoriska 
färdigheter samtidigt som informationen presenterades för målgruppen. Teorin om förändring tar 
upp den digitala förändringen som avgörande då det är viktigt att börja marknadsföra sig digitalt 
och få nödvändig utrustning. Teorin om marknadsmix var en viktig del av denna studie. De använda 
undersökningsmetoderna var skriftliga intervjuer och brevmetoden. De skriftliga intervjuerna 
gjordes genom att kontakta kommunerna i Sverige för att veta hur de marknads för sig mot de 
potentiella medarbetarna. Brevmetoden gjordes genom att kontakta den studerade organisationen 
för att samla in deras idéer om hur man skulle möta de nya medarbetarna. Resultaten av denna 
studie var att organisationens anställda nämnde att marknadsföring bör ske genom digitala kanaler 
på grund av att den tid vi lever i kräver det. Slutligen var slutsatserna att marknadsmixen kan vara 
en bra strategi för att nå den nya målgruppen och att alltid förbättra marknadsföringen genom att 
göra en plan och sedan genomföra planen genom att göra kampanjerna. 

Nyckelord: digitala kanaler, kampanjer, kommunikation, kontinuerliga förbättringar, marknadsmix, 
målgrupp, potentiella medarbetare, strategi, äldreomsorg. 
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1. Introduktion 
I introduktionen beskrivs bakgrunden till det problem som examensarbetet utgår från med 
dess syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

1.1 Inledning 
Inom svensk äldreomsorg råder arbetskraftsbrist. Arbetskraftsbristen ökar de kommande åren enligt 
Sveriges Kommuner och Landsting (2018). År 2018 arbetade omkring 1,2 miljoner människor i 
välfärden. Inom en tioårsperiod förväntas antalet barn och äldre öka. I och med att fler medarbetare 
inom äldreomsorgen går i pension, minskar antalet medarbetare i välfärden. Det leder i sin tur att 
konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att stiga. Det är betydande för 
kommuner, landsting samt regioner att allmänheten lyckas urskilja dem som tilltalande arbetsgivare 
som därmed reducerar rekryteringsbehovet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Ett sätt att 
lösa rekryteringsbehovet är att marknadsföra sig effektivt.  

1.2 Information om organisationen 
Den valda organisationen är en medelstor svensk myndighet. Politiska nämnder som tekniska 
nämnden, kultur och fritidsnämnden och socialnämnden styr denna typ av organisation. 
Organisationens uppgift är att driva samhället framåt på regionen genom att tillgodose behoven. 
Organisationens uppgift är att leda den kommunala, landstings- och det regionala arbetet. 

Socialförvaltningen är politiskt styrd av socialnämnden på regionen. Socialförvaltningen 
ansvarar för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade osv. På avdelningen jobbar 
2000 anställda i socialförvaltningen på Gotland. 

1.3 Problembeskrivning  
Ett specifikt problem på den valda organisationen är att det råder arbetskraftsbrist inom 
äldreomsorgen. Den studerade organisationen har inte försökt sig på att nå andra potentiella 
anställningsbara personerna. Det är således helt nytt för den studerade organisationen. 
Organisationen behöver titta närmare på den nya målgruppen. Med andra målgrupper menas nya 
arbetstagare som organisationen dels inte har marknadsfört sig tidigare mot, dels behöver attrahera 
ytterligare. Organsationen arbetar med att rekrytera nya medarbetare mellan 17 och 25 år. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att komma fram till hur kan organisationen nå en ny målgrupp inom 
äldreomsorgen genom att jobba utifrån marknadsmixen.  
Följande frågeställningar har formulerats för att nå syftet:  

1. Hur jobbar olika kommuner när det gäller marknadsföring mot framtida medarbetare inom 
äldreomsorgen? 

2. Hur kan marknadsmixen tillämpas? 
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3. Hur ser medarbetarna på hur organisationen ska kunna nå den nya målgruppen? 

1.5 Avgränsningar  
Examensarbetet behandlar inte implementeringen av aktiviteter relaterade till marknadsmixen. 
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2. Teori 
Det teorier som presenteras nedan används i analysdelen. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  
I detta kapitel kommer presenteras centrala begrepp samt teorier som kommer att bidra till analysen. 
Teorierna är offensiv kvalitetsutveckling, kommunikation, förändring samt marknadsmixen. 
 
2.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
För att kunna ständigt utvecklas måste verksamheten förstår sin arbetsprocess och sträva efter att 
tillfredsställa sina kunder. För organisationer är det viktigt att kunna förbättra sig kontinuerligt och i 
och därmed tilltala framtida kunder. Kunder är de potentiella medarbetarna. Kvaliteten är viktigt att 
alltid förbättra för att vara bäst på marknaden. Genom att följa hörnstensmodellen och utveckla den 
kan offensiv kvalitetsutveckling nås (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Kvalitetsutveckling tar dels 
upp att processer behöver kontinuerligt förbättras, dels att även utveckla personalen (ibid). Offensiv 
kvalitetsutveckling består av olika värderingar, arbetssätt och verktyg till att nå nöjdhet bland 
kunderna (ibid). 

Hörnstensmodellen 
Hörnstensmodellen består av värderingar såsom Sätt kunderna i centrum, Arbeta med processer, 
Basera beslut på fakta, Arbeta ständigt med förbättringar samt Skapa förutsättningar för 
delaktighet, se figur 1. Viktigt är att nämna att innan nämnda värderingar grundar sig på att 
organisationen utvecklar ett engagerat ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2012, s.40). 

Figur 1: Hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2012, s40) 
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Arbeta med processer  
Processer betyder en rad olika aktiviteter som upprepas i organisationen (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.45). Det krävs resurser såsom material samt arbetskraft för att processen ska skapa ett 
resultat mot sina kunder i form av produkter.  

Basera beslut på fakta 
Beslut ska fattas baserad på data som har samlats in. Det betyder att inga fördomar och åsikter ska 
spela in vid beslutsfattandet utan det gäller att iaktta enbart fakta. Sedan är det viktigt att datan 
vidare på ett korrekt sätt analyseras för att rätt beslut ska tas (Bergman och Klefsjö, 2012, s.43). 

Arbeta ständigt med förbättringar 
Väsentligt för organisationer är att kunna kontinuerligt förbättras då kundernas önskemål snabbt 
ändras (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). Organisationer bör veta vad som pågår i omvärlden för 
att veta vad dessa behöver att utveckla vare sig det är en vara eller en tjänst de förser kunderna med. 
Ett sätt att praktiskt tillämpa ständiga förbättringar är genom förbättringscykeln som benämns 
PDSA-cykeln, se figur 2. 

Skapa förutsättningar för delaktighet 
Delaktighet i organisationer är en viktig faktor för att medarbetarna ska känna sig speciella med sin 
kompetens men att dessa kan i sin tur utvecklas (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 48). För att 
personalen i organisationen förblir motiverad och effektiv ska ledningen tilldela ansvar till dessa.  

PDSA-cykeln 
PDSA-cykeln står på engelska för Plan, Do, Study och Act. På svenska blir det Planera - Gör - 
Studera - Lär, se figur 2. Planera betyder att alla förbättringar som är tänkta att genomföras måste 
planeras noga. Gör-stadiet går ut på att implementera den förbättringen. Studera betyder att resultat 
ska behövas studeras som avslutas med att organisationen lär sig av sina eventuella misstag och det 
som de har lyckats med. PDSA-cykeln tillhör hörnstenen som heter att ständigt arbeta med 
förbättringar. Arbetet görs om och om igen för att företagen ska ta till sig nya lärdomar samt 
funderingar som tas i sin tur med till den kommande förbättringscykel (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s.46). 
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Figur 2: PDSA-cykeln för ständiga förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2012, s46) 

2.1.2 Kommunikation 
Kommunikationen är viktig för att förmedla väsentlig information till en målgrupp genom att den 
sker från en avsändare till en mottagare (Forslund, 2013, s.247). Avsändare förmedlar meddelandet 
via en kanal som kan vara möte, brev osv. som sedan tolkas av mottagaren (Forslund, 2013, s.247). 
Det finns två olika synsätt på kommunikation som är att överföra information till mottagare samt 
kunna dela den vidare till annan part (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.27). Exempelvis 
under ett möte är det viktigt med retorik där presentatören ska behöva upprätta en bra disposition 
hur meddelandet ska framföras i olika möten (Tonnquist, 2014, s.206). Väsentligt är att inledningen 
fångar åhörarnas uppmärksamhet. Sedan tas upp bakgrunden vilket bidrar till att målgruppen bildar 
sig en uppfattning om vad exempelvis företagsrepresentant ska prata om. För att övertyga sin 
fokusgrupp är det viktigt att ha med argument för det man vill förmedla. 

2.1.3 Förändring 
Vid en digitaliserad förändring är medarbetarna ofta inställda på att det är väsentligt att börja 
marknadsföra sig digitalt. I digitaliserad förändring behövs utrustning för att göra sitt arbete 
effektivt (Hagberg och Jonsson, 2016, s.122). Förändringar kan uppfattas olika av olika personer 
där den kan uppfattas positiv av vissa eller negativ av andra (Hagberg och Jonsson, 2016, s.123). 
Sedan är det viktigt för företagen att veta varför en förändring bör göras samt planera den utifrån 
viktiga faktorer för just den förändring som behöver genomföras (Forslund, 2013, s.331).  

2.1.4 Marknadsmix 

Marknadsmixen, eller konkurrensmedelsmix, är en konkurrensmedel som gör det lättare för företag 
att marknadsföra sig (Axelsson och Agndal, 2012, s.397). Marknadsmixen hjäper organisationer att 
bland annat använda sina resurser effektivt samt maximera dessa (ibid). Marknadsmixen är tänkt att 
kunna tillämpas genom att marknadsföra sig till andra företag (ibid). Marknadsmixen består av 
produkt och pris, plats, påverkan samt andra konkurrensmedel (ibid). Det är viktigt poängtera att 
konkurrensmedelsmix är en långsiktig strategisk process (Axelsson och Agndal, 2012, s.138). Alla 
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konkurrensmedlen ska samspela med varandra för att optimera medlen i marknadsföringsarbetet då 
det är dyrt med marknadsföring (Axelsson och Agndal, 2012, s.139).  

Produkt och pris ska vara av värde för kunden och priset ska inte vara för högt för produkten 
(Axelsson och Agndal, 2012, s.397). När priset sätts är det viktigt att tre aspekter är observerade 
såsom produktens värde för kunden, kostnaden för produktion av varan eller tjänsten samt hur 
konkurrensen ser ut idag (Axelsson och Agndal, 2012, s.398). Det är lika viktigt att sedan diskutera 
med målgruppen om vad de anser om produktens värde, hur mycket kan de tänka sig att betala för 
den samt fråga angående om de skulle köpa samma produkt någon annanstans istället (ibid). Det är 
alltid väsentligt att föra fram meningsutbyte med potentiella kunderna således kommer det vara 
lättare att veta vad kunden förväntar sig av företaget (ibid). För att kunna sätta den bästa priset på 
produkten kan det fungera att använda sig av värden och effekter som erbjudande tillhandahåller 
kunderna. En sista infallsvinkel att ta med i produkt och pris är att vara medveten om att det mest 
värdeskapande är kundrelationer och inte i första hand marknadsföring av produkten (Axelsson och 
Agndal, 2012, s.399).  

Nästa medlet är plats vilket står för distributionskanaler för att nå målgruppen (Axelsson och 
Agndal, 2012, s.138). Det är av betydelse att i första stadiet vid marknadsföring tänka var befinner 
sig kunderna som organisationen har tänkt nå (Axelsson och Agndal, 2012, s.163). Senare i andra 
stadiet behöver organisationen tänka på hur kommunikationen vid informationsöverföring ska ske 
(Axelsson och Agndal, 2012, s.400).  

Den sista resursen som är utkristalliserad är påverkan rörande att annonsera och ha en 
kundkontakt (Axelsson och Agndal, 2012, s.403). Kundkontakten är en relation mellan 
organisationen och kunden. Annonsering kan senare ske på olika plattformar där i lokaltidningen 
eller på en webbsida (Axelsson och Agndal, 2012, s.403).  

Andra konkurrensmedel är kundvård som inleds med att det skapas en kontakt med kunden. 
Kontakten kan inledas med att skicka olika högtidsdagars kort samt bjuder in denne till aktiviteter 
som ordnas inom organisationen (Axelsson och Agndal, 2012, s.405). Att bevaka kunden på olika 
sätt leder till att kunden känner sig mer speciell och därmed visar ett större intresse i företaget 
(ibid). Det är viktigt att nämna att många och spontana utskick kommer att göra kunderna besvikna 
(ibid). Det gäller att ha en balans mellan det som kan skapa mening och det som förstör relationen 
eller försämrar kundvården (ibid). En annan synpunkt är att det är oerhört viktigt att ha med 
kundvård i marknadsmixen men den ska struktureras bra och det ska finnas en tanke bakom (ibid). 

Ytterligare konkurrensmedel är mässor samt event. Angående mässor är det ett 
framgångsrikt sätt att nå sina kunder då det sker på en personlig plan (Axelsson och Agndal, 2012, 
s.407). Mässa ses som en mötesplats för både organisationen och besökarna där information och 
viktig kommunikation sker (Axelsson och Agndal, 2012, s.408). I event sker det uppsamling av 
kunderna för att även här upplysa kunden om viktig och nödvändig information (Axelsson och 
Agndal, 2012, s.405). 
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2.1.5 Släktskapsdiagram 
Släktskapsdiagram är en ledningsverktyg för att sammanställa på ett överskådligt sätt den insamlade 
verbala datan. I diagrammet visas samband mellan olika svar för att på ett överskådligt sätt kunna 
sortera idéer. Diagrammet visar på ett strukturerat sätt även vilka svar eller tankar återkommer 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.486). 

2.2 Tidigare forskning/arbeten 
Tidigare forskning som har gjorts i äldreomsorgen är bland annat forskning angående hur 
pensionärsorganisationerna har inflytande i äldreomsorgen. Forskningen har genomförts i fyra 
kommuner (Feltenius och Wide, 2015, s.610). I studien har det framgått att det kan handla om vad 
det är som pensionärsorganisationerna vill framföra och att stor vikt måste läggas på deltagandet av 
pensionärerna och då kan pensionärsorganisationerna har inflytande i äldreomsorgen (Feltenius och 
Wide, 2015, s 587). En annan studie tar upp den låga utvecklingen av tjänsteproduktivitet i vården 
(Nordgren, 2009, s.115). Resultatet visar att det krävs förståelse av de olika processer för att skapa 
värde åt kunden. Det är kunden som vet exakt hur denne uppfattar processen i hälsovården och 
därför är det viktigt att lyssna på dem (Nordgren, 2009, s.124).  

2.3 Sammanfattning av valda teorier 
Teorierna som kommer att användas för att analysera erhållna resultat är hörnstensmodellen för att 
belysa att det är viktigt att ständigt förändras. En annan aspekt är att organisationer ska verka för en 
arbetsmiljö där delaktighet är nödvändig för medarbetarnas utveckling. Teorin om kommunikation 
belyser hur viktigt det är att på ett tydligt och förståligt sätt presentera sitt budskap till sin målgrupp. 
Förändring tar upp att medarbetarna uppmanar organisationen till att kunna marknadsföra sig 
digitalt. Till sist marknadsmixen som är en konkurrensmedel som gör det lättare för företag att 
marknadsföra sig där tas upp olika konkurrensmedel såsom produkt och pris osv. 
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3. Metod  
Metodkapitlet tar upp bland annat design av studien, datainsamlingsmetod samt dataanalys för att 
förklara hela arbetets förlopp. 

3.1 Design av studien  
Design av studien är kvalitativ för att frågeställningar har bestått av tre stycken hur-frågor vilket 
betyder att dessa ska besvaras med fördjupning och fokus på kvalitativa resonemang. En kvalitativ 
studie handlar om att analysera verbal data istället för numerisk data (Patel och Davidsson, 2011, s.
14). I studien ska tyngden ligga i att studera de olika medarbetarnas uppfattningar och åsikter kring 
på vilka sätt en ny målgrupp kan bli nådd. Varför det har valts den kvalitativa designen är för att det 
har samlats in verbal data från både organisationen samt fem stycken kommuner. Utifrån 
problemställning, syfte och frågor är studien kvalitativ för att den tänker ta upp datan som kräver en 
tolkning och analys av den insamlade empirin. 

I en kvalitativ studie kan användas intervjuer och observationer (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2014, s.124). I fallstudien används olika datainsamlingsmetoder, se tabell 1. Studenten har valt 
att göra skriftliga intervjuer till kommunerna där respondenterna har svarat på två stycken frågor 
och skickat svaren till studenten via e-post. En annan datainsamlingsmetod är brevmetoden som 
valdes för att samla in empirin kring vad medarbetarna i den studerade organisationen anser 
behöver göras för att möta dem nya arbetarna.  

Tabell 1: 
Illustration av datainsamlingen 

Frågeställning 1 
Den första frågeställning handlar om att samla in data om hur olika kommuner arbetar inom 
marknadsföring inom äldreomsorgen. Datan samlas in för att bilda en uppfattning om hur den 
studerade organisationen skulle kunna göra det i framtiden. Eftersom studien bygger på att hitta nya 
vägar att nå en ny målgrupp på för den studerade organisationen behövs det att iakttas hur olika 
kommuner gör det. Skriftliga intervjuer gjordes som bestod av två stycken intervjufrågor. Frågorna 
skickades via e-post till nio stycken kommuner runtomkring i Sverige. Det är viktigt att poängtera 
att alla kommuner fick samma frågor att svara på, se bilaga 1. 

Frågeställning Angreppssätt

1. Hur jobbar olika kommuner när det gäller 
marknadsföring mot framtida medarbetare 
inom äldreomsorgen?

Skriftliga intervjuer

2. Hur kan marknadsmixen tillämpas? Baserades på de skriftliga intervjuer samt 
brevmetoden som gjordes för att besvara fråga 
1 och 3

3. Hur ser medarbetarna på hur organisationen 
ska kunna nå den nya målgruppen?

Brevmetoden
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Frågeställning 2 
Studien bygger en hel del på att utgå ifrån marknadsmixen och därför är den viktig att ta med och 
analysera utifrån datan som samlades in på frågeställning ett och tre. Marknadsmixen är inget som 
många kommuner eller regioner använder sig av i dagsläget i kombination med att marknadsföra sig 
och därför är det irrelevant att ställa frågor om den i intervju eller brevmetod sammanhang. 

Frågeställning 3 
Den tredje och sista frågan tar upp hur ser medarbetarna på hur organisationen ska kunna nå den 
nya målgruppen. Denna fråga går ut på att samla in empiri genom brevmetoden. I bilaga 2 finns 
presenterad den informationsbrev samt frågan som skickades ut till nio stycken medarbetare i 
organisationen. 

3.2 Datainsamlingsmetod  
De valda metoderna för datainsamling är skriftliga intervjuer samt brevmetoden. Att använda sig av 
workshop valdes i samband med brevmetoden men blev inte av på grund av att medarbetarna inte 
svarade vilken dag och tid de skulle kunna tänka sig och var därmed återkallad. 

Skriftliga intervjuer 
Skriftliga intervjuer användes för att få fram information angående hur olika kommuner arbetar med 
att nå sina målgrupper inom äldreomsorgen. Urvalet har gjorts genom att skriva och skicka 
intervjufrågorna via e-post till olika kommuner inom Sverige utan någon speciell ordning för att 
säkerställa att fler kommuner skulle ha svarat på frågorna. De olika kommunerna valdes 
slumpmässigt utifrån en lista på nätet. Listan på nätet innehåller alla Sveriges kommuner i 
alfabetisk ordning som finns att komma åt på en hemsida som heter Sveriges kommuner och 
landsting. Jag kontaktade nio uppgiftslämnare och fick svar av fem, dvs 55 % svarsfrekvens. 

Valet att skriftligt intervjua kommunerna passade då det var smidigt att nå på så sätt fler 
kommuner samtidigt få svaren skriftligt. Det kan alltså hända att om svaren presenteras muntligt 
kan det vara svårt att höra samt är det lätt att missförstå vad som sägs. Internetbaserade intervjuer 
har fördelar bland annat att studenten kan kontakta och intervjua personerna över hela välden samt 
att det är både tidseffektivt och kostnadseffektivt. Det enda förutsättning är naturligtvis att de 
intervjuade har tillgång till dator och internetuppkoppling (Denscombe, 2018, s.286). Det kostar en 
hel del både pengarmässigt och tidsmässigt om studenten ska ta sig till olika platser för att göra 
intervjuer på plats. Intervjun kan genomföras skriftligt genom exempelvis e-post där intervjusvaren 
är direkt presenterade i skriftlig format. Skriftlig intervju kräver inte extra arbetet vid transkribering 
eller att svaren kan ha skrivits felaktigt (Denscombe, 2018, s.287). 
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Brevmetoden 
Brevmetoden går ut på att samla brev ifrån medarbetarna i den studerade organisationen angående 
hur dessa tror organisationen skulle kunna möta en ny målgrupp på. Urvalet har gjorts på så sätt att 
studenten har frågat handledare att kunna få ca 10-15 personers e-mail adresser inom HR-området 
för att sedan själv kontakta dem. Studenten fick nio e-mail adresser och direkt skickade brev med 
information och frågan till alla medverkande. I brevet togs även med presentation om studenten 
samt vad examensarbetet handlar om. Frågan som ställdes i brevet handlade om vilka aktiviteter 
krävs för att nå en ny målgrupp. Tanken var att dela upp dessa nio personer i två grupper och samla 
varje grupp till en Skype-workshop. Medarbetarna skulle återkomma vilken dag samt tid dessa 
skulle kunna vara med på Skype-workshop. Av dessa nio personer var det fem som hade tid att 
svara på frågan. I och med att deltagarna i studien inte var aktiva blev det ingen workshop. 

Fördelar med brevmetoden är att det är lättare att sammanställa resultatet istället för att göra 
en intervju och försöka skriva ner allt (Berg, 2001). Det kan lätt hända att man missar någon viktig 
information medan man skriver ner svaren. Det blir enklast i och med det att få allt nedskrivet och 
rätt från allra första början om svaren är redovisade skriftligt. Nackdelen med brevmetoden är att 
det är svårt att ställa följdfrågor om så behövs (Berg, 2001).   

3.3 Dataanalys 
Det var verbal information som studenten fick strukturera och analysera. Under varje frågeställning 
finns dataanalys processen redovisad. I denna avsnitt finns presenterade verktyg för att kategorisera 
och analysera data. 

Frågeställning 1 
Efter att skriftliga intervjuer gjordes och svaren samlades in angående hur olika kommuner 
marknadsför sig mot framtida medarbetare inom äldreomsorgen kunde svaren sammanställas i en 
släktskapsdiagram för att visa vilka svar är lika den andra. Släktskapsdiagram är en ledningsverktyg 
för att sammanställa på ett överskådligt sätt den insamlade verbala datan (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.486). Teorin har använts för att ytterligare undersöka empirin. 

Frågeställning 2 
För att analysera hur kan marknadsmixen tillämpas baserades det på svar från den första och tredje 
frågan. Teorin om marknadsmixen utgör en stor del i frågeställningens analys. 

Frågeställning 3 
Svaren presenterades skriftligt angående hur medarbetarna ser på hur organisationen ska kunna nå 
den nya målgruppen. Teorin om förändring är aktuellt kring denna frågeställning då medarbetarna 
på organisationen har nämnt att digitalisering är avgörande för att marknadsföra sig. 
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten säkerställs då skriftliga intervjuer och brevmetoden för att studera frågeställningar har 
valts. Samma frågor har blivit ställda till olika personer både till kommuner och till medarbetarna. 
Viktigt att nämna är att det ska råda enlighet mellan vad skribenten skriver om vad denne kommer 
att studera med det som faktiskt har undersökts (Patel och Davidsson, 2011, s.102). Studenten 
ställde undersökningsfrågorna som handlade om hur potentiella framtida medarbetare skulle kunna 
nås. Dem intervjuades uppfattningar studerades som stämmer överens med syftet. De skriftliga 
intervjuer har innehållit intervjufrågor där inga direkta följdfrågor har ställts utan kommunerna fick 
svara enbart på de initiala frågorna. Fem medarbetare har svarat på frågan hur dessa ser på hur 
organisationen ska kunna nå den nya målgruppen. Svarsfrekvensen har varit 55 % vilket betyder att 
det är precis över hälften som har svarat och medför därmed att rättvisa slutsatser kan inte dras. Om 
det skulle ha svarat mer än 55 % skulle det innebära mer svar studenten kan dra slutsatser ifrån.  

Reliabiliteten har mätts i studien genom skriftliga intervjuer och brevmetoden där personer 
som jobbar på respektive arbetsplats är de som har svarat på frågorna. Personerna både från den 
studerade organisationen samt kommunerna har arbetat på arbetsplatsen och vet vad de har skrivit 
om samt tyckt till om de olika aktiviteter som krävs i marknadsföringssyftet. Studenten antar att det 
som både medarbetarna ifrån organisationen samt det som kommunerna har skrivit stämmer med 
deras uppfattningar. Den studerade organisationens medarbetare samt kommunerna har inte 
påverkats av sina svar då inga parter har sett vad de andra har svarat. Studenten har inte på något 
sätt förmedlat sina egna värderingar för att i sin tur påverka svaren. Om mätningarna skulle göras 
om skulle personen som samlar in datan kunna se om påståendena är verkligen sanna (Patel och 
Davidsson, 2011, s.104). Om studenten under olika tidpunkter skulle ställa samma fråga till 
deltagarna skulle det vara möjligt att se om de medverkande hade skrivit för första gången och 
gångerna innan var sanna eller inte. Om studenten nu hade gjort olika mätningar och fått samma 
eller liknande svar innebär det att deltagarna har skrivit korrekta uppfattningar, fakta eller åsikter 
som stämmer överens med deras värderingar. I denna studie har inte mätningarna repeterats och 
gjorts om på grund av att studien sträcker sig över enbart 8 veckor.  

Generaliserbarheten är möjlig i denna studie då resultaten kan tillämpas på andra 
organisationer. Marknadsmixen kan användas i varuproducerande verksamheter likaväl som i 
tjänsteorganisationer. I varuproducerande verksamheter och i tjänsteorganisationer finns en 
definierad produkt och priset på den för att lättare kunna tillämpa marknadsmixen även om den kan 
ändras och olika konkurrensmedel bytas ut från företag till företag. Även medarbetarnas åsikter kan 
tillämpas i enlighet med vad respektive företag säljer och gör. Det kan vara samma tankegång 
bakom denna studiens använda metoder där liknande resultat kan uppnås i andra organisationer. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Objektivitet kommer att bevaras genom hela arbetet från datainsamlingen och analysprocessen samt 
på resultatet. För studenten är det viktigt att verka för objektivitet för att inte snedvrida analysen 
samt slutsaten av hela studien. Anonymitet har respekterats då för att varken röja organisationens 
och kommunernas eller personers identitet. Alla medverkande har anonymiserats där ingen kön har 
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heller blivit uppmärksammat. Informationskravet har följts då de medverkande har blivit 
informerade om denna forskning och sin medverkan. Personerna har haft möjlighet att välja 
frivilligt om dessa vill vara med eller inte. Samtyckekravet har blivit respekterat då personerna har 
visat sitt samtycke till att studenten får använda deras svar genom att själva kunna fritt välja att vara 
med på examensarbetet eller inte genom att svara på den utskickade e-mail. Konfidentialitetskravet 
är uppnått genom att studenten har inte röjt någons identitet. Filmer och annat material studenten 
har fått ta del av har förvarats säkert. Nyttjandekravet har blivit godkänt av deltagarna redan vid 
inskickad material till undersökningen.  

3.6 Metoddiskussion 
Metodval har fungerat väl för att samla in empirin då all data blev samlad som har varit till grund 
för analysen. Brevmetoden var ett bra sätt att samla in idéer, tankar och kunskaper som 
medarbetarna besitter. Brevmetoden skulle utgöra en bra grund om fler än bara fem medarbetare på 
organsationen skulle ha svarat. Många medarbetarna som förväntades vara med på studien kunde 
inte riktigt avsätta en tid till att skriva ett brev. Det skulle uppskattas om fler skulle ha berättat hur 
de marknadsför sig och på vilket sätt de når sin framtida personal. Naturligtvis skulle studenten 
kunnat kontakta och intervjua kommunerna via telefon eller Skype som kanske skulle ha varit mer 
effektivt än att vänta på de skriftliga svaren. Fem kommuner svarade på intervju frågorna som inte 
utgör stor urval som kan hjälpa min studerade organisation att marknadsföra sig mot en ny 
målgrupp och på nya sätt. Medan skriftliga svar på intervjufrågorna verkar vara mer smidiga att ta 
del av än att behöva skriva om fältanteckningarna kan det innebära att den intervjuade har haft mer 
tid att tänka igenom svaren och i och med att intervjun är skriftlig kan det orsaka att intervjuade 
svarar med färre ord (Denscombe, 2018, s.289). Nackdelen är att det kan ta längre tid för 
respondenten att svara. Studenten anser att konsekvenser som en bristande dataunderlaget ger är att 
rättvisa slutsatser kan inte dras. Rättvisa slutsatser kan inte dras på grund av att få personer har 
medverkat i studien. I och med att datan är bristfällig blir även analysen vilseledande. 
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4. Resultat 
I resultatdelen presenteras den insamlade datan som gjordes med hjälp av skriftliga intervjuer samt 
brevmetoden.  

4.1 Empiri 
4.1.1 Frågeställning 1 
Den insamlade datan från 5 stycken kommunerna är presenterad i släktskapsdiagrammet nedan, se 
figur 3. Det har samlats in hur olika kommuner jobbar när det kommer till marknadsföring mot 
framtida medarbetare inom äldreomsorgen. I släktskapsdiagrammet visas vilka svar associerar med 
varandra för varje fråga som ställdes under intervjun. Den första frågan handlar om vilken målgrupp 
kommunerna marknadsför sig mot som arbetsgivare. Den andra frågan tar upp hur kommunerna 
marknadsför sig samt vilka aktiviteter använder de sig utav. 
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Figur 3: Släktskapsdiagram över intervjusvaren (Bergman och Klefsjö, 2012, s486) 
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I första hand 
rekryterar vi 
undersköterskor

Undersköterskestudenter 
Socionomstudenter

 

Utbildad 
undersköterska 

Platsannons på kommuns hemsida, lediga jobb i 
kommunen, Arbetsförmedlingens 
platsbank, kommuns sociala medier. 
Riktad butiks – TV reklam, tidning samt 
digitalt. Mässor - Samarbetar med Vuxnas 
lärande, gymnasieskola i kommun, deltar 
vid kursstart, Samarbete med 
praktiksamordningen för 
undersköterskestudenter. Platsannons på 
Mälardalens Högskola i Västerås. Annons i 
Mälardalens Högskolas studieblocket 

Medverkan vid t.ex. 
”socionomdagar” på 
universitetet vissa år, 
arrangerar ingenting eget 
stadsövergripande inom 
äldreomsorg, staden har 
övergripande kanaler 
som arbetsgivare (ej 
särskilt material om 
äldreomsorgen)

 

Aktiviteter på campus, 
deltagande vid 
rekryteringsmässor. 
Utannonsering av lediga 
tjänster via 
arbetsförmedling, 
sociala media såsom 
facebook, Linkedin och 
Instagram och egna 
digital kanaler 
   

Vi medverkar på 
rekryteringsmässor, 
gymnasiemässor och 
på näringslivsdagar 
samt avsatta dagar 
på plats på 
Arbetsförmedlingen 

Annonser på 
kommuns hemsida, 
mässor, olika 
kampanjer, 
Facebook och 
Instagram

Vilken målgrupp 
kommunerna 
marknadsför sig mot 
som arbetsgivare? 

Legitimerad personal 
såsom sjuksköterskor, 
fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och även 
socionomer samt 
undersköterskor

Hur kommunerna 
marknadsför sig samt vilka 
aktiviteter använder de sig 
utav?

Här riktar vi oss till de 
som har ett intresse för 
arbete eller utbildning 
inom vård och omsorg så 
det är varierande åldrar 



4.1.2 Frågeställning 2 
För att svara på frågeställning två krävs datan från frågeställning ett angående hur olika kommuner 
jobbar inom marknadsföring mot framtida medarbetare inom äldreomsorgen samt frågeställning tre 
som handlar om hur medarbetarna ser på hur organisationen ska kunna nå den nya målgruppen. 

4.1.3 Frågeställning 3  
När den tredje frågeställningen besvarades var det fem av organisationens medarbetare som hörde 
av sig och svarade på den ställda frågan angående hur organisationen skulle kunna möta en ny 
målgrupp på. Personerna har svarat med olika tankegångar som förmedlar bland annat att det är 
viktigt att tänka i nya banor. Att vara attraktiv arbetsgivare och prata positivt om jobbet är något 
som medarbetarna har nämnt. Två medarbetare har påstått att de ska vara transparenta med vad de 
gör samt visa sina verksamheter. Ibland kan det låta som att de tar hand om folk, men de gör ju helt 
andra saker. En annan anställd anser att med ordet hemtjänst så har man en viss föreställning, att 
man skall träffa gamla, men jobbet är inte så idag. Deras yngsta brukare idag var 6 veckor för att 
mamman hade genomgått en operation. Hemtjänst är så brett idag och det behöver de kommunicera. 
Andra medarbetare har skrivit att arbetstider är något som borde kunna väljas, att få styra sin 
arbetstid i högre utsträckning, frihet. Medarbetare måste kunna få välja mer. Det kanske är så att 
man under en period av sitt liv måste få möjlighet att jobba mer en del av månaden. Personen tror 
att de måste tänka bredare, att exempelvis ha rena servicetjänster. En annan medarbetare tror att 
organisationen är lite "mossiga" och det är nödvändigt att hitta nya vägar för att lyckas rekrytera till 
äldreomsorg. Frågan som behöver att besvara är vad gör man egentligen på ett äldreboende. Det 
finns gamla klyschor att få bort, dom att man bara torkar bajs t.ex. Den studerade organisationen 
behöver nå målgrupper med att förmedla en yrkesstolthet, ett jobb där man gör skillnad och har ett 
så viktigt uttalat ansvar och uppdrag utifrån kvalitetskrav. En annan medarbetare har förmedlat att 
de skulle kunna fånga en ny målgrupp genom att gå ut i skolor för vuxenstudier, ex 
kompetenscentrum eller folkhögskolor där skulle de aktivt kunna arbeta med nyanlända redan tidigt 
och kunna vara en del av de klasser som läser SFI och fånga upp och berätta om de verksamheter de 
har i äldreomsorgen. Organisationen behöver ha moderna digitala former för att kommunicera, 
sprida kunskap om välfärden och deras viktigaste jobb, öppna upp för att besöka äldreboenden samt 
få "prova på”. En person tror att de kan få en ny målgrupp om de ger dem kunskapen vad deras 
arbete är och där är deras viktigaste roll att marknadsföra sig på plats. Sedan kan exempelvis skolan 
tillsammans med äldreomsorgen hitta plattformar för samarbete. Deras boende/brukare måste få 
synas som medborgare och som en målgrupp i behov av stöd. En annan medarbetare uppger att man 
måste möta med personer som dom kan känna igen sig i, att de har ambassadörer som är i samma 
ålder som målgruppen. Digitalisering, att det kan öka attraktionen, mer teknik som attraherar andra 
anställda. Vill alla jobba heltid? Att finnas där personalen finns, kan de ha drop-in där människor 
finns. Öppet hus på deras boenden?. På sociala media, i media och i vårt samhälle. Vinjetter i media 
såväl som byggbranscher om jobben i välfärden. Våra äldre kan finnas i naturliga sammanhang där 
målgruppen som kan jobba i välfärden på ett naturligt sätt såsom på biblioteket, i skolan, simhallen, 
på gymmet, inom idrotten. Organisationen behöver betona att digitaliseringen är på intåg i 
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äldreomsorgen på många olika sätt. Man kan tänka sig att fråga varför är det inte samma status att 
vara den som finns med i livets slut som den som finns vid en födsel. Det är en fråga att värdera för 
deras politiker då de har en välfärdsutmaning framåt. 
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5. Analys 
Resultatet från intervjuerna visar att alla kommuner marknadsföra sig mot undersköterskor både de 
som är redan utbildade eller studerar det för tillfället. En kommun har nämnt lite fler målgrupper de 
marknadsför sig mot såsom socionomer och sjuksköterskor samt fysioterapeuter. Att kunna ständigt 
utvecklas krävs det att verksamheten förstår sin process och strävar efter att tillfredsställa sina 
kunder. För organisationer är det viktigt att kunna förbättra sig kontinuerligt och i och med det dra 
till sig de framtida kunder. I denna studie är de framtida kunder tänkta att representera framtida 
medarbetare då den studerade organisationen rekryterar personal i äldreomsorgen. Kvaliteten är 
viktigt att alltid förbättra för att alltid vara bäst på marknaden. Genom att följa hörnstensmodellen 
och utveckla den kan offensiv kvalitetsutveckling nås (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). En 
medarbetare har nämligen skrivit till studenten att denne tror att organisationen är lite "mossiga" 
och det är nödvändigt att hitta nya vägar för att lyckas rekrytera till äldreomsorg. Teorin som kan 
kopplats till medarbetares idén är att kvalitetsutveckling kan användas genom dels att processer och 
produkter i organisationer behöver förbättras kontinuerligt, dels att även utveckla personalen på så 
sätt att dessa mår bra och utvecklas (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Två medarbetare har delat 
att organisationen ska vara transparenta med vad de gör samt visa sina verksamheter. De har även 
påstått att ibland kan det låta det som att de tar hand om folk bara, men de gör ju helt andra saker 
för att människor skall få förståelse. Medarbetarnas utsagor kan koppas med offensiv 
kvalitetsutveckling som består av olika värderingar, arbetssätt och verktyg till att nå nöjdhet bland 
kunderna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Den studerade organisationen ska kunna förmedla vad 
deras verksamheter går ut på och gör för att visa famtida medarbetare hur denna arbetsplats 
fungerar och vilka värderingar den har. I och med att organisationen gör det innan nämnda blir 
målgruppen kanske nöjd med den och vill bli en del av den som anställd. 

De flesta kommunerna marknadsför sig genom annonser på kommuns egna hemsida, vid 
mässor, olika kampanjer, Facebook och Instagram. Även teorin tar upp att organisationen ska arbeta 
med processer där processer betyder en rad olika aktiviteter som upprepas i organisationen 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.45). Processerna kan bestå av aktiviteter såsom platsannons på 
kommuns hemsida, lediga jobb i kommunen, Arbetsförmedlingens platsbank, kommuns sociala 
medier. Kommunen använder sig av riktad butiks – TV reklam, tidning samt digitalt. Det krävs 
resurser såsom material samt arbetskraft för att processen ska skapa ett resultat för kunder. Det är 
därför viktigt att nämna att utan tillräckligt med personal kan inte processerna och aktiviteterna 
göras på ett bra och smidigt sätt inom äldreomsorgen. En annan medarbetare ifrån organisationen 
nämner att organisationens boende/brukare måste få synas som medborgare men som en målgrupp i 
behov av stöd. På sociala media, i media och i vårt samhälle ska alltså informationen fram att det 
råder arbetskraftsbrist på äldreomsorgen för att i sin tur kunna nå nya medarbetare.  

En annan medarbetare har förmedlat att de skulle kunna fånga en ny målgrupp genom att gå 
ut i skolor för vuxenstudier, ex kompetenscentrum eller folkhögskolor. Där skulle de aktivt kunna 
arbeta med nyanlända redan tidigt och kunna vara en del av de klasser som läser SFI och fånga upp 
och berätta om de verksamheter de har i äldreomsorgen. En teori kan kopplas till medarbetarens 
utsaga att beslut ska baseras på fakta där i sin tur behöver organisationen utesluta fördomar och 
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åsikter vid olika beslutsfattande. Sedan är det viktigt att datan vidare analyseras för att rätt beslut 
ska tas (Bergman och Klefsjö, 2012, s.43). En annan medarbetare har omnämnt att skolan 
tillsammans med äldreomsorgen kan hitta plattformar för samarbete. I sådana situationer ska beslut 
fattas med hjälp av insamlad data. Det är betydande för organisationer att kunna kontinuerligt 
förbättras då kundernas önskemål snabbt ändras (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). I detta fall 
måste organisationen få veta vad som gör att många människor väljer ett annat yrke än att vara 
exempelvis undersköterska osv. Organisationer bör veta vad som pågår i omvärlden för att veta vad 
dessa behöver att utveckla vare sig det är en vara eller en tjänst de förser kunderna med. En annan 
medarbetare uppger att man måste möta med personer som dom kan känna igen sig i, att de har 
ambassadörer som speglar målgruppen. Eftersom de framtida medarbetarnas önskemål snabbt 
ändras behövs det att ambassadörer hittar vägar att attrahera den nya målgruppen som ska ske i rätt 
tid och på rätt plats. En medarbetare har föreslagit att dessa kan attrahera genom att de finnas där 
personalen finns och organisationen kan ha drop-in där människor finns. Öppet hus på deras 
boenden har nämnts. På så sätt kan den nya målgruppen nås att vara just där de finns men inte minst 
bjuda de in på öppet hus. Praktiskt tillämpning av det som medarbetaren nämnde innan är att arbeta 
med ständiga förbättringar genom förbättringscykeln som benämns PDSA-cykeln, se figur 2. 
PDSA-cykeln står för Planera - Gör - Studera - Lär, se figur 2. Arbetet görs om och om igen för att 
företagen ska ta till sig nya lärdomar samt funderingar som tas i sin tur med till den kommande 
förbättringscykel (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). En annan medarbetare anser att en förbättring 
är att organisationen behöver betona att digitaliseringen är på intåg i äldreomsorgen på många olika 
sätt. En annan anställd på organisationen påstår att på sociala media, i media och i vårt samhälle kan 
marknadsföring ske. Utifrån det kan alltså organisationen förbättra sig och marknadsföra sig på 
olika sociala medier. Sedan ska det studeras angående hur det hade gått och lära sig för att förbättra 
verksmaheten på ett systematiska sätt. En annan aspekt är att en medarbetare på organisationen 
förmedlar att arbetstider är något som borde kunna väljas, att få styra sin arbetstid i högre 
utsträckning och mer frihet. Medarbetare måste kunna få välja mer påstår medarbetaren. Det kanske 
är så att man under en period av sitt liv måste få möjlighet att jobba mer en del av månaden. 
Personen tror att de måste tänka bredare, att exempelvis ha rena servicetjänster på deras boenden. 
Medarbetares utsaga kan kopplas till hörnstenen delaktighet i organisationer som är en viktig faktor 
för att medarbetarna ska känna sig speciella (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 48). Att medarbetarna 
har valfrihet bidrar till att de känner sig speciella och lyssnade till. 

En medarbetaren menar att organisationen behöver ha moderna digitala former för att 
kommunicera, sprida kunskap om välfärden och deras viktigaste jobb, öppna upp för att besöka 
äldreboenden samt få "prova på”. Även alla de fem studerade kommuner använder sig av att 
annonsera på kommuns hemsida, mässor, olika kampanjer, Facebook och Instagram. Även teori om 
kommunikationen påstår att den är viktig för att förmedla väsentlig information till en målgrupp 
genom att den sker från en avsändare till en mottagare (Forslund, 2013, s.247). Avsändare förmedlar 
meddelandet via en kanal som kan vara möte, brev osv. som sedan tolkas av avsändaren (Forslund, 
2013, s.247). Det finns två olika synsätt på kommunikation som är att överföra information samt 
dela den (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.27). Kommunikationen sker både muntligt 
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mellan två personer men via marknadsföring där mottagaren, den framtida anställda, tolkar 
budskapet. En annan medarbetare på den studerade organisationen har skrivit att organisationen ska 
vara attraktiv arbetsgivare och prata positivt om jobbet. 

En annan aspekt är att på ett möte är det viktigt hur presentatören disponerar budskapet 
(Tonnquist, 2014, s.206). Väsentligt är att inledningen fångar åhörarnas uppmärksamhet sedan ska 
presentation av bakgrunden bidra till att målgruppen bildar sig en uppfattning om vad exempelvis 
företagsrepresentant ska prata om. För att övertyga sin fokusgrupp är det viktigt att förbereda bra 
argument för sitt meddelande. En kommun medverkar vid t.ex. ”socionomdagar” på universitetet 
vissa år men arrangerar inte några egna kampanjer i staden. En annan kommun använder sig av 
aktiviteter på campus, deltagande vid rekryteringsmässor för att kunna nå till sin målgrupp med sitt 
budskap. Ännu en kommun marknadsför sig på gymnasiemässor och på näringslivsdagar samt 
avsatta dagar på plats på Arbetsförmedlingen. 

En medarbetare beskriver att organisationen behöver ha moderna digitala former för att 
kommunicera, sprida kunskap om välfärden och deras viktigaste jobb, öppna upp för att besöka 
äldreboenden samt få "prova på”. Digitaliserad förändring upplever medarbetarna som väsentlig då 
det bidrar till bättre marknadsföring (Hagberg och Jonsson, 2016, s.122). Förändringar kan 
uppfattas olika från olika personer där den kan uppfattas antingen positiv av vissa eller negativ av 
andra (Hagberg och Jonsson, 2016, s.123). En annan medarbetare nämner att det är viktigt att tänka 
på digitalisering, att det kan öka attraktionen, mer teknik som attraherar andra anställda. Sedan är 
det viktigt för företagen att veta varför en förändring bör göras samt planera den utifrån viktiga 
faktorer (Forslund, 2013, s.331). Medarbetaren har i sin tur presenterat att organisationen behöver 
betona att digitaliseringen är på intåg i äldreomsorgen på många olika sätt. Det är en förändring som 
organisationen kan behöva möta längre fram. 

Marknadsmixen är en konkurrensmedel som gör det lättare för företag att marknadsföra sig 
(Axelsson och Agndal, 2012, s.397). Marknadsmixen hjäper organisationer att bland annat använda 
sina resurser effektivt samt maximera dessa (Axelsson och Agndal, 2012, s.397). Marknadsmixen är 
tänkt för att marknadsföra sig till andra företag men även dessa kan betraktas som kunder som 
måste nås (Axelsson och Agndal, 2012, s.397). En kommun har i sin tur marknadsfört sig genom 
platsannons på Mälardalens Högskola i Västerås samt lagt upp annons i Mälardalens Högskolas 
studieblocket. I denna studie är målgruppen inga direkta kunder eller företag utan arbetstagare som 
behöver nås och i sin tur rekryteras. Marknadsmixen består av produkt och pris, plats, påverkan 
samt andra konkurrensmedel (Axelsson och Agndal, 2012, s.397). Det är viktigt att poängtera 
konkurrensmedelsmix som är en långsiktig strategisk process (Axelsson och Agndal, 2012, s.138). 
Alla konkurrensmedlen ska samspela med varandra för att optimera medlen i 
marknadsföringsarbetet då det är dyrt med marknadsföring (Axelsson och Agndal, 2012, s.139). 
Kommunerna har redovisat att annonser på kommunernas hemsida, mässor, olika kampanjer, 
Facebook och Instagram kan vara bra sätt att marknadsföra sig. Medarbetarna i sin tur nämner att 
genom Öppet hus, drop-in osv kan organisationen nå den nya målgruppen.  

Produkt och pris ska vara av värde för kunden och inte att priset är för hög för produkten 
(Axelsson och Agndal, 2012, s.397). Produkt och pris är svårt att identifiera och definiera då den 
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studerade organisationen inte tillhandahåller några varor utan mer en tjänst. Det är inget pris på 
denna tjänst då den är en arbetsplats för potentiella anställningsbara personerna. När priset sätts är 
det viktigt att tre aspekter är observerade såsom produktens värde för kunden, kostnaden för 
produktion av varan eller tjänsten samt hur konkurrensen ser ut idag (Axelsson och Agndal, 2012, s.
398). I detta fall är mest konkurrensen som den studerade organisationen behöver titta närmare på 
inom äldreomsorg. Det är lika viktigt att sedan diskutera med målgruppen om vad de anser om 
produktens värde, hur mycket kan de tänka sig att betala för den samt fråga angående om de skulle 
köpa samma produkt någon annanstans istället (Axelsson och Agndal, 2012, s.398). Det är kanske 
viktigt för organisationen att ta reda på om det finns en annan arbetsplats inom äldreomsorgen som 
den potentiella medarbetaren skulle föredra istället för denna. Det är alltid väsentligt att föra fram 
meningsutbyte med potentiella kunderna således kommer det vara lättare att veta vad kunden 
förväntar sig av företaget (Axelsson och Agndal, 2012, s.398). Medarbetaren har delat med sig att 
den studerade organisationen behöver nå målgrupper med att förmedla en yrkesstolthet, ett jobb där 
man gör skillnad och har ett så viktigt uttalat ansvar och uppdrag utifrån kvalitetskrav. För att kunna 
sätta den bästa priset på produkten kan det fungera att använda sig av värden och effekter som 
offerten tillhandahåller kunderna och sedan utifrån de kvalitativa anblick kunna bedöma priset i 
pengar (Axelsson och Agndal, 2012, s.398). Denna synvinkel kan tillämpas på lönen för en 
nyrekryterad. En annan anställd anser att med ordet hemtjänst så har man en viss föreställning, att 
man skall träffa gamla, men jobbet är inte så idag. Deras yngsta brukare idag var 6 veckor för att 
mamman hade gjort operation. Hemtjänst är så brett idag och det behöver de kommunicera. En sista 
infallsvinkel tar upp att mest värdeskapande är kundrelationer och inte i första hand marknadsföring 
av produkten (Axelsson och Agndal, 2012, s.399). Det betyder att den nyanställde ska förstå att 
hemtjänst är mycket mer än man tror och på sätt vara värdeskapande för den nyanställde och dess 
relation till arbetsplasten. I detta fall är kundrelationer, relationer mot de anställda. 

Nästa medlet som bör definieras är plats som står för vilka distributionskanaler ska användas 
för att nå den tänkta målgruppen (Axelsson och Agndal, 2012, s.138). Plasten enligt kommunerna är 
annonser på kommuns hemsida som är en digital marknadsföringskanal. Sedan är det mässor samt 
olika kampanjer som sker på fysiska sammankomster. Det är av betydelse att i första stadiet vid 
marknadsföring tänka var befinner sig kunderna (Axelsson och Agndal, 2012, s.163). Om de 
framtida medarbetarna befinner sig i en given universitet är det klart att där arrangeras det mässor. 
Om det däremot kan vara så att studenterna spenderar sin fritid i sociala medier kan det vara smart 
att ha en annons på Facebook för att attrahera potentiella medarbetare. Resultat av studien visar att 
en kommun marknadsför sig på gymnasiemässor och på näringslivsdagar samt avsatta dagar på 
plats på Arbetsförmedlingen. Det stämmer mycket väl med teorin som handlar om den andra stadiet 
där organisationen behöver tänka på hur kommunikationen vid informationsöverföring ska ske 
(Axelsson och Agndal, 2012, s.400). En kommun har nämnt LinkedIn och hemsidan som kanaler 
där de når sina framtida arbete.  

Den sista resursen som är utkristalliserad är påverkan rörande att annonsera och ha en 
kundkontakt (Axelsson och Agndal, 2012, s.403). Kundkontakten är en relation mellan 
organisationen och kunden. I denna studie är det arbetsgivarens respektive arbetstagarens relationer. 
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Utifrån empirin har det kommit upp att det skulle vara en bra idé att fånga en ny målgrupp genom 
att gå ut i skolor för vuxenstudier, ex kompetenscentrum eller folkhögskolor för att annonsera om 
organisationens arbetsplats. Teorin visar att annonsering kan senare ske på olika plattformar där i 
lokaltidningen eller på en webbsida (Axelsson och Agndal, 2012, s.403). Kommunerna marknadsför 
sig i sin tur på både hemsidor, sociala medier och på olika event. En studie tar upp om den låga 
utvecklingen av tjänsteproduktivitet i vården (Nordgren, 2009, s.115). Resultatet visar att det krävs 
förståelse av de olika processer för att skapa värde åt kunden. Det är kunden som vet exakt hur 
denne uppfattar processen i hälsovården och därför är det viktigt att lyssna på dem (Nordgren, 2009, 
s.124). Den studerade organisationen ska lyssna på pensionärerna för att veta vad de behöver tänka 
på vid annonsering.  

Andra konkurrensmedel är kundvård vilket betyder att det skapas en kontakt med kunden. 
Det kan ske genom att skicka olika högtidsdagars kort samt bjuda in kunderna till aktiviteter som 
ordnas inom organisationen (Axelsson och Agndal, 2012, s.405). Det är viktigt med kundvård för 
att fånga uppmärksamhet genom att även på detta sätt börja en relation. Att bevaka kunden på olika 
sätt leder till att kunden känner sig mer speciell och därmed visar ett större intresse i företaget 
(Axelsson och Agndal, 2012, s.405). En medarbetare uppger att man måste möta målgruppen som 
dom kan känna igen sig i, att de har ambassadörer som speglar målgruppen. Även i just sådana 
situationer kan en kundkontakt bildas där ambassadörer är kanske i samma ålder eller har pluggat 
samma utbildning som den potentiella arbetstagaren. Det är viktigt att nämna att många och 
spontana utskick kommer att just göra kunderna besvikna (Axelsson och Agndal, 2012, s.405). Det 
gäller att ha en balans mellan det som kan skapa mening och det som förstör eller försämrar 
relationen (Axelsson och Agndal, 2012, s.405). Resultat visar att vara attraktiv arbetsgivare och 
prata positivt om jobbet kan det bli en bra start på kundrelationen. En annan synpunkt är att det är 
oerhört viktigt att ha med kundvård i marknadsmixen men den ska struktureras bra och det ska 
finnas en tanke bakom (Axelsson och Agndal, 2012, s.405). Såsom medarbetaren har förmedlat 
behöver organisationen visa sina verksamheter ännu tydligare för att sedan kunna inleda en bra 
relation. Tidigare forskning som har gjorts i äldreomsorgen är bland annat forskning angående hur 
pensionärsorganisationerna har inflytande i äldreomsorgen. Forskningen har studerats i fyra 
kommuner (Feltenius och Wide, 2015, s.610). I studien har det framgått att det kan handla om vad 
det är som pensionärsorganisationerna vill framföra och att stor vikt måste läggas på deltagandet av 
pensionärerna och då kan pensionärsorganisationerna har inflytande i äldreomsorgen (Feltenius och 
Wide, 2015, s 587). Det är väsentligt att pensionärerna blir lyssnade till och får förmedla 
exempelvis vad de tycker om potentiella anställningsbara personerna. Medarbetarna i 
organisationen har också förmedlat att organisationen ska visa hur deras verksamhet ser ut och i och 
med det är det väsentligt att ge en klar inblick i hur även pensionärerna känner sig. 

Ytterligare konkurrensmedel är mässor samt event. Angående mässor är det ett 
framgångsrikt sätt att nå sina kunder då det sker på en personlig plan (Axelsson och Agndal, 2012, 
s.407). En kommun medverkan vid t.ex. ”socionomdagar” på universitetet som är som en sorts 
mässa som arrangeras. Mässa ses alltså som en mötesplats för både organisationen och besökarna 
där information och viktig kommunikation sker (Axelsson och Agndal, 2012, s.408). Enligt 
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resultatet har en kommun påstått att de samarbetar med praktiksamordningen för 
undersköterskestudenter där information och kommunikation sker mot de intresserade. 
Medarbetarna samt kommunerna anser att kommunikationen är viktig samt att kommunerna 
använder sig av mässor och event. I event sker det uppsamling av kunderna för att även här upplysa 
kunden om viktig och nödvändig information (Axelsson och Agndal, 2012, s.405).  
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6. Diskussion 
Det är svårt att definiera på vilka sätt den studerade organisationen kan nå sina framtida 
medarbetare. Det verkar vara så att denna organisation använder sig av fler olika kanaler för 
marknadsföring än de studerade kommunerna. Det ser ut att den studerade verksamheten använder 
sig av fler sociala medier såsom Snapchat. Organisationen har rekryteringsfilmer, kontaktar 
lokalpress, skolor samt det görs mässor samt event. Ett externt företag har anlitats för att hjälpa till 
med tryckt material, filmproduktionen samt rekryteringsfilmer. Både organisationen och 
kommunerna inriktar sig mot studenter mellan 17 och 25 år. Jag tycker att det är tidsbristen som har 
gjort att jag inte har kunnat hitta fler kommuner. Liknande har det varit för medarbetarna i 
organisationen där många varken kunde träffas på Skype för en workshop eller skriva till mig 
brevet. I och med att det är enbart fem medarbetare som skrev blev det inte så mycket till analys 
samt jämförelser. 

6.1 Reflektion 
Jag har undersökt hur fem kommuner marknadsför sig för att veta om det är något som den 
studerade organisationen ska behöva ta till sig såsom aktiviteterna för att kunna möta en ny 
målgrupp för organisationen. Resultatet blev att i framtiden är det digitalisering som kommer att 
vara den främsta kanalen för marknadsföring. Mitt resultat hänger samman med annan forskning att 
organisationen behöver utvecklas ständigt för att bli bäst på marknadsföring samt fånga 
uppmärksamheten bland de potentiella anställda. Det i sin tur kommer leda till att 
rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen kommer att minska. Mitt resultat hänger samman med 
olika teorier genom att även teorin har tagit upp att marknadsföring görs mer och mer digitalt och 
kommer att göra det i framtiden. En annan aspekt är att kommunikationen är oerhört viktig för att 
fånga en potentiell medarbetare inom äldreomsorgen.  

Angående empiriinsamlingen tror jag att bara för att man vill intervjua eller få svaren 
muntligt betyder det inte att det går att hitta en ledig tid för att genomföra empiriinsamlingen. Det 
kan även då vara lika omöjligt att samla in mer material än jag gjorde. Jag tycker att jag har löst 
problemet mer teoretiskt än praktiskt då jag har inte gått djupare in på exempelvis hur på ett 
praktiskt sätt kan marknadsmixen genomföras på grund av begränsad tid för och det mindre 
insamlade datan. Jag tror att jag kunde få andra svar med andra metoder genom att ha kanske använt 
mig av enkäter. Det skulle vara smidigast för medarbetarna i detta fall då dem inte hade riktigt tid.  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7. Slutsatser 
Här redovisas slutsatserna utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

7.1 Slutsatser 
Nedan återkopplar studenten till de tre forskningsfrågor. 

1. Hur jobbar olika kommuner när det gäller marknadsföring mot framtida medarbetare inom 
äldreomsorgen? 

Det som studenten kom fram till är att kommunerna använder sig av annonser på kommuns 
hemsida, mässor, olika kampanjer, Facebook och Instagram. Det är viktigt att marknadsföra sig via 
sociala medier då samhället håller på att bli mer digitaliserad. De marknadsför sig via 
rekryteringsmässor, gymnasiemässor och på näringslivsdagar samt avsatta dagar på plats på 
Arbetsförmedlingen. 

2. Hur kan marknadsmixen tillämpas? 

Marknadsmixen kan tillämpas genom att definiera plats där de potentiella nya anställda befinner 
sig. Genom att använda sig av kanaler såsom LinkedIn, hemsidan och andra sociala medier kan 
organisationen nå sina framtida arbete. Andra sätt att tillämpa marknadsmixen är att skapa event 
och kampanjer för att möta den nya målgruppen. Markandsmixen kan användas för att utforma en 
strategi till hur framtida medarbetare ska kunna nås. Det kan ske genom att den studerade 
organisationen definierar plats där de potentiella medarbetare finns. När plats är definierad 
använder sig organisationen av de digitala kanalerna för att fånga framtida medarbetarnas 
uppmärksamhet. Det i sin tur leder till att de potentiella anställda nås och möjligtvis kan rekryteras. 

3. Hur ser medarbetarna på hur organisationen ska kunna nå den nya målgruppen? 
Medarbetarna anser att för att nå den nya målgruppen ska de vara attraktiva, kommunicera mer för 
att skapa en bild av vad deras jobb går ut på. Drop-in och öppet hus är något som medarbetarna 
anser kan vara bra strategi att få den tänkta målgruppen bli intresserad av arbetet samt veta exakt 
vad arbetet går ut på. Aktiviteter som kan vara till nytta är att genomföra planerade kampanjer som 
organisationen sedan studerar angående hur det har gått samt lär sig av det. 

Planen angående hur resultatet som studenten har tagit fram kan implementeras är att den studerade 
organisationen kan fokusera mer på digitaliseringen redan i höst och göra det genom att se över hur 
de kan förbättra den ännu mer genom att exempelvis lägga upp bilder och beskriva arbetet inom 
äldreomsorgen på Instagram, Facebook osv dagligen. Något annat som organisationen ska kunna 
implementera är ordna öppet hus och även den kan göras under hösten, flera olika tillfällen så att 
fler som möjligt ska kunna besöka den. Öppet hus kan genomföras genom att personalen finns på 
plats för eventuella frågor som besökare har och att det kanske ordnas guidade turer runt om kring 
arbetsplatsen så att den nya målgruppen ser visuellt hur allt ser ut på deras framtida arbetsplats. En 
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annan implementering kan vara att den studerade organisationen ska kunna gå ut i skolor för 
vuxenstudier, ex kompetenscentrum eller folkhögskolor och SFI där de skulle kunna förmedla om 
deras verksamhet samt möta potentiella medarbetare. 

7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 
Frågeställningar som väckts efter slutförandet är att det skulle vara intressant att veta mer om det är 
flera sätt att kunna nå framtida medarbetare. Digitalisering och då sociala medier är viktiga enligt 
kommunerna. Även medarbetarna har nämnt upprepade gånger att organisationen ska fokusera mer 
på att nå potentiella medarbetarna i digital form. 

Marknadsmixen används inte inom marknadsföring mot en potentiell arbetstagare. Det är 
alltså sällan marknadsmixen kan tillämpas för att stärka arbetsgivarvarumärket utan används mer 
för att marknadsföra varor eller tjänster. Marknadsmixen behöver anpassas efter vad organisationen 
bestämmer sig för vad som är viktigt enligt dem.  

En fortsatt undersökning kan vara att studera hur marknadsmixen kan ännu mer tillämpas till 
ändamålet att marknadsföra sig mot framtida medarbetare. Mer urval av medarbetarnas idéer, 
åsikter samt kunskaper skulle tillföra mer till analysen och slutsatsen. Viktigt enligt mig är att 
studera fler kommuner och veta hur de marknadsför sig samt använder för olika sociala medier 
utöver de sociala medierna som presenterades i examensarbetet. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Skriftliga intervju 

Hej! 
Jag heter Eva Broka och är 21 år. Jag bor i Uppsala och pluggar på Uppsala Universitet ett program 
som heter Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring. Jag studerar mitt tredje och sista år 
på programmet och just nu skriver jag min examensarbete. Examensarbetet handlar om att hitta 
olika vägar till att kunna nå en ny målgrupp inom äldreomsorgen. Jag kommer att studera hur fem 
olika kommuner i Sverige marknadsför sig som arbetsgivare inom äldreomsorgen och har valt att 
kontakta er som en av dem. Det som jag skulle behöva veta ifrån er är följande: 

1. Mot vilken/a grupp/grupper marknadsför ni er inom äldreomsorg? Skriv gärna ålder på det/dessa. 

2. Hur marknadsför ni er? Vilka aktiviter använder ni er utav? 

Tack! 

Med vänlig hälsning, Eva Broka 
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Bilaga 2. Informationsbrev och fråga 

Hej! 
Jag heter Eva Broka och är 21 år. Jag bor i Uppsala och pluggar på Uppsala Universitet ett program 
som heter Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring. Jag studerar mitt tredje och sista år 
på programmet och just nu skriver jag min examensarbete. Examensarbetet handlar om att hitta 
olika vägar till att kunna nå en ny målgrupp inom äldreomsorgen. Region Gotland har tidigare 
marknadsfört sig mot 17-25 åringar som arbetsgivare i äldreomsorgen. För att hitta dessa olika 
vägar att nå en ny målgrupp behöver jag input från dig genom dina erfarenheter, kunskaper och 
kreativa idéer. Metod som kommer att användas till att hitta vägarna är brevmetoden. Brevmetoden 
kommer gå till på så sätt att vi ska bestämma en tid tillsammans men om det inte går då delar vi oss 
upp i två grupper där vi träffas på Skype för ett möte. Under mötet kommer alla deltagare ha 10 min 
på sig att skriva ner olika idéer på vilket sätt skulle kunna en ny målgrupp nås. Det kan alltså handla 
om vilka aktiviteter som krävs för att nå dem. När 10 min har gått kommer alla deltagare behöva 
skicka svaret på frågan till mig via e-post. 

Det du ska göra innan mötet: 
Ge tre förslag på dag och tid du är tillgänglig att ha ett Skype-möte. 

Det du ska göra under mötet: 
Svara på frågan, vad tror du skulle kunna vara de bästa sätten att nå och möta en ny målgrupp på? 
Ange vilken befattning du har och jobbar inom på organisationen.  
Skicka svaret på frågan till min mejladress som är <eva.broka@inbox.lv> i slutet av mötet. 

Tid som det kommer att behövas att skriva brevet är ca 10 min beroende på vad du vill skriva och 
hur långt. 

Övrig information som du skulle behöva veta: 
Du kommer vara anonym genom hela rapporten samt hantering av brevet kommer att ske på så sätt 
att efter avslutad arbete kommer jag att radera ditt brev. 

Tack! 
Med vänlig hälsning, Eva Broka
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