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Sammanfattning
Bakgrund: Att anställa rätt personer förutsätter en väl genomförd rekryteringsprocess. Hur
kandidater väljer ett företag avgörs av bland annat företagets rykte. För att
attrahera de bästa kandidaterna måste företag arbeta långsiktigt med employer
branding samt ha vetskap om vad som attraherar den framträdande generationen.
Detta är extra viktigt då konkurrensen på arbetsmarknaden om de bästa
kandidaterna ökar. Denna studie utgår från ett företag som benämns “Rekrytering
och Bemanningen AB” vars utmaning är att hitta och locka rätt kandidater.
Syfte:

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur rekrytering- och
bemanningsföretag kan stärka sitt varumärke i rekryteringsavseende. Detta ska
uppnås med frågeställningarna; Hur kan rekrytering- och bemanningsföretag
använda rekryteringskanaler för att nå ut till rätt kandidater? Hur kan rekryteringoch bemanningsföretag stärka varumärket för att attrahera kandidater? Vad
attraheras den framträdande generationen av hos deras framtida arbetsgivare?

Metod:

Studien har tillämpat en kvalitativ metod där det har genomförts intervjuer,
fokusgrupper och en enkät. Urvalet till intervjuerna bestod av två medarbetare
som arbetar på Rekrytering och Bemanningen AB. Till fokusgrupperna och enkät
bestod urvalet av studenter vid Linnéuniversitetet. Empiriinsamlingen
analyserades sedan genom att identifiera teman.

Empiri:

Resultatet från intervjun visade att det centrala arbetet gällande
rekryteringskanaler är jobbannonsens utformning och använder sociala medier
som en rekryteringskanal där det även sprids bra och dåliga rykten.
Fokusgrupperna lägger stor vikt vid precision och tydlighet vid jobbsökande.
Deras intressen ska matcha företagens erbjudande och tillsammans med enkätens
respondenter utgjorde de den framträdande generationen.

Slutsats:

För att locka kandidater är det viktigt att använda rätt rekryteringskanal, vad som
kan vara avgörande är hur företagets hemsida är utformad. När det handlar om att
stärka ett varumärke är det bland annat viktigt att tänka från ett utifrån-perspektiv,
där ryktet spelar en stor roll och ett inifrån-perspektiv där medarbetarna är
ansiktet utåt. Huvudområdena rekryteringskanaler, employer branding och den
framträdande generationen på arbetsmarknaden har resulterat i ett koncept för att
rekrytering- och bemanningsföretag ska vara konkurrenskraftiga. En av
slutsatserna är att företagen behöver tänka mer human to human istället för
business to business.

Abstract
Background:

Hiring the right people requires a well-executed recruitment process. How
candidates choose a company is determined mainly by the company's
reputation. To attract the best candidates, companies must work long-term
with employer branding as well as to be aware of what attracts the
prominent generation. This is especially important as competition for the
best candidates increases. This study is based on a made up company where
the challenge is to find and attract the right candidates.

Purpose:

The purpose of the study is to deepen the understanding of how recruiting
and staffing companies can empower their brand in recruitment terms.

Method:

The study is formed from a qualitative method in which interviews, focus
groups and a questionnaires have been conducted. The selection of
interviews was conducted with two employees working on a recruiting and
staffing company. The focus groups and questionnaire were conducted with
the selection of students at the Linnaeus University. Empirical data was
then collected, analyzed and split into different themes.

Empirical data: The result from the interviews showed that the central part concerning
recruitment channels is the layout of the job advertisement. The employees
also mentioned social media as an important channel, where good and bad
rumors are spread. The focus groups complemented the interviews with
importance to the accuracy and clarity of job seeking. Their interests should
match the company’s offerings and together with the survey respondents
they represented the prominent generation.
Conclusion:

To attract candidates it is important to use the right recruitment channels.
The design of the company´s website is therefore crucial to attract new
candidates. To strengthen brands, it is important to think from an outsideperspective, where the rumor plays a big role and an inward-perspective
where the employees are the face of the company. The main areas of
recruitment channels, employer branding and the prominent generation in
the market have resulted in a concept that recruitment and staffing
companies will have to be competitive. One of the conclusions is that
companies need to think more human to human instead of business to
business.
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1.0 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till forskningsämnet samt betydelsen av rekrytering
och kandidatattraktion. Vidare problematiseras ämnet gällande de utmaningar som kan
inträffa när rekrytering- och bemanningsföretag ska attrahera kandidater till sitt företag.
Detta mynnar ut till studiens syfte och frågeställning. Sedan belyser vi studiens avgränsning
och disposition.

1.1 Bakgrund
Att ha rätt personer i sin verksamhet skapar möjligheter för utveckling och framgång (Elg,
2009). Däremot avgörs framgången många gånger beroende på vilket engagemang och hårt
arbete som personalen ger efter. Att företag anställer rätt personer är med andra ord
avgörande. Medarbetare som medför inspiration, kunskap och ansträngning utgör en unik och
hållbar källa som tillför mycket för organisationen, vilket därmed gör det till en
konkurrensfördel för företag. Personal med rätt kompetens, motivation och kapaciteter som
kompletterar varandra förhindrar att företagets prestation blir lidande och kan på så sätt få
företag att växa. För att företagen ska få rätt personal med rätt engagemang och vilja, är det
viktigt att lägga ned mycket tid på rekryteringen (Banfield & Kay, 2008).
Rekrytering handlar om att attrahera kandidater till organisationen och då det anses vara ett
av företagets största investeringar är det viktigt att rekryteringsprocessen genomförs noggrant
(Catano et al., 2016; Gyllin, 2017). Rekryteringsprocessen påbörjas efter att behovet hos ett
företag har uppkommit om att anställa en ny person och berörs generellt av tre delar. Dessa är
att leta efter och hitta kandidater, informera kandidaterna om företaget och jobbet så att
kandidaten kan besluta om de vill fortsätta processen eller inte, samt att bedöma om
kandidaten tillgodoser kraven för att utföra arbetet. För att det ska bli en lyckad rekrytering
behöver både företaget och kandidaten vilja ha varandra lika mycket. Det sker på så sätt en
lika stor bedömning från bägge parter (Andersson et al., 2016).
Med en ökad konkurrens bland företag har stor del av marknadsföringen fokuserat på att
utveckla starka varumärken. Ett varumärke ska förmedla företagets identitet och budskap som
ska väcka en känsla för den målgrupp företaget vill åt och göra det attraktivt. Varumärket blir
också en vägledning till de val som kandidaten ska göra (Frankelius et al., 2015). Ett
attraktivt företag gör att fler söker sig till det företaget än till andra verksamheter. Det ger en
stor fördel för det attraktiva företaget som får fler valmöjligheter och kan välja de bästa
kandidaterna till sitt företag (Drury, 2016). Företagets varumärke kan attrahera kandidater
genom olika aspekter som lön, förmåner, upplevelser, karriärmöjligheter och status (Parment
et al., 2017).
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Företag idag är medvetna om att deras status och anseende är av stor betydelse för deras
intressenter, kunder och aktieägare eftersom det genererar mer pengar. Men det är lika viktigt
att vara en attraktiv arbetsgivare för att få fler arbetssökande. Att attrahera högkvalificerade
kandidater handlar mycket om att använda sig av employer branding, som innebär att dela
med sig av tilltalande information om företaget. Känner inte kandidaterna till företagets
organisation är det större sannolikhet att kandidaterna inte väljer att gå vidare med sin
ansökan till det företaget. Hur bra informationen är som företagen lyckas sälja in kommer att
vara avgörande för om de högkvalificerade kandidater söker sig till företaget och påverka
hela företagets prestationsförmåga (Drury, 2016).
Det talas idag mycket om de olika generationerna som finns på arbetsmarknaden och deras
olika förhållningssätt till såväl arbetsliv som privatliv. Detta kräver en kännedom och
anpassning till de olika generationerna för att kunna attrahera de bästa i respektive generation
(Gyllin, 2017). Denna kännedom är extra viktig då det i dagsläget sker ett stort
generationsskifte på arbetsmarknaden (Drury, 2016).
Rekrytering- och bemanningsföretag i Sverige har ökat enormt den senaste tiden och i
nuläget arbetar närmare 200 000 personer inom branschen (Parment et al., 2017). Branschen
inriktar sig på uthyrning av kandidater till olika uppdrag hos deras kunder. Deras främsta
uppdrag är att möta efterfrågan med arbetskraften. Att tillsätta rätt person på rätt plats är
rekrytering- och bemanningsföretagens centrala uppgift (Olofsdotter, 2008). Detta har även
bidragit till att minska matchningssvårigheten (Parment et al., 2017).
Ett rekrytering- och bemanningsföretag står i relation till två andra aktörer; kandidat och
kund. Rekrytering- och bemanningsföretag agerar som en mellanhand för kund och kandidat
och försöker hitta en matchande relation. Innan studien påbörjades kom vi, i ett annat
sammanhang, kontakt med ett rekrytering- och bemanningsföretag som i denna studie
benämns som Rekrytering och Bemanningen AB. Denna kontakt noterades som en möjlig
utgångspunkt för studien som enbart kommer att fokusera på relationen mellan ett
rekrytering- och bemanningsföretag och kandidaten. Detta då det framkom som en
efterfrågan från Rekrytering och Bemanningen AB.

1.2 Problemdiskussion
Att rekrytera rätt person till rätt plats är en självklarhet. Men utmaningen ligger inte bara på
organisationsnivå utan är mycket mer komplext än så (Banfield & Kay, 2008). En utmaning
med employer branding är att våga ta det hela vägen och inte bara tillämpa det vid
nyrekryteringar. De är viktigt att kunna se helheten och tänka långsiktigt för att det ska bli en
förändring värd att satsa på. Att investera i sina medarbetare är klokt eftersom de
representerar varumärket och därmed avgör styrkan i hela varumärket. Arbetsmarknaden i
Sverige har ett växande problem med att få rätt matchning av arbete och arbetssökande.
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Detta är framförallt på grund av att de jobb som arbetsgivarna behöver inte stämmer överens
med vad arbetstagarna vill jobba med (Parment et al., 2017).
Huruvida en kandidat söker eller inte söker till ett jobb beror på deras intressen och
värderingar, vilket sätts i relation till företagets egenskaper. Kandidaternas upplevelse av
företaget avgör om de vill jobba där eller inte, och en kandidat som har en negativ bild av ett
företag kommer troligen inte att söka sig dit. Företagets rykte spelar därmed en viktig roll för
kandidaternas upplevelse. När det finns brist på kvalificerade arbetssökande på den redan
snäva arbetsmarknaden är det ännu mer problematiskt om företaget saknar attraktivitet
(Catano et al., 2016).
“Om du inte äger ditt eget varumärke kommer det att ägas av slumpen. Att göra ingenting
innebär att du ger bort ditt varumärke till någon annan”
(Dagsberg & Wijkström, 2015 s. 74).
Det generationsskifte som sker på arbetsmarknaden har genererat i att företagen inte får in
lika många ansökningar av den yngre generationen, vilket gör att företagen får färre
kandidater att välja bland och på så vis ökar konkurrensen mellan företagen. För att företag
inte ska förlora någon arbetskraft måste de fokusera på det som gör verksamheten attraktivt
för potentiella sökande (Drury, 2016). En annan orsak till svårigheterna med matchningen på
arbetsmarknaden, är att många av den yngre arbetskraften ser arbetet som ett
självförverkligande. Samhället i stort har blivit mer inriktat på just självförverkligande där
både upplevelser och känslomässiga aspekter värderas mer än att göra rätt för sig (Parment et
al., 2017).
Flexibilitet och att matcha organisationens behov med rätt kompetens har ersatt trygghet,
lojalitet och långsiktighet. Det är också utifrån det som rekrytering- och bemanningsföretag
får agera för att hitta rätt person till specifika uppgifter. Problematiken uppstår även när en
arbetstagare blir anställd via rekrytering- och bemanningsföretag men arbetar för en tredje
part, det vill säga uppdragsgivaren/företaget. Den smarta arbetsgivaren lyfter fram sitt
varumärke och får arbetstagaren att känna sig som en del av bemanningsföretaget även när
uppdraget har nått sitt slut (Parment et al., 2017).
Utifrån ett informellt möte med Rekrytering och Bemanningen AB där deras verksamhet och
utmaningar diskuterades, kom bland annat utmaningen om att hitta och locka rätt kandidater
på tal. Efter att ha upptäckt detta fenomen väckte det ett intresse hos oss och utgör således
grunden för studiens syfte och frågeställningar.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur rekrytering- och bemanningsföretag kan
stärka sitt varumärke i rekryteringsavseende.
För att uppnå studiens syftet har vi valt att utgå ifrån de tre huvudområdena
rekryteringskanaler, employer branding och den framträdande generationen på
arbetsmarknaden. Dessa har brutits ned i nedanstående frågeställningar:
● Hur kan rekrytering- och bemanningsföretag använda rekryteringskanaler för att nå ut
till rätt kandidater?
● Hur kan rekrytering- och bemanningsföretag stärka varumärket för att attrahera
kandidater?
● Vad attraheras den framträdande generationen av hos deras framtida arbetsgivare?

1.5 Avgränsning
Studien riktas in på relationen mellan rekrytering- och bemanningsföretag och kandidater.
Därmed avgränsas studien från en tredje aktör vilket är rekrytering- och
bemanningsföretagens kunder, alltså de företag som kandidaterna anställs till via rekryteringoch bemanningsföretag. Vi har valt att göra denna avgränsning för att få en större tydlighet
och förståelse gällande rekrytering- och bemanningsföretagens kandidatattraktion då detta,
som nämns i bakgrunden, var det som efterfrågades av Rekrytering och Bemanningen AB.
Gällande kandidaterna så kommer studien avgränsas till studenter på Linnéuniversitetet i
Växjö, som i detta fall representerar 90-talisterna som är den framträdande generationen på
arbetsmarknaden och därmed rekrytering- och bemanningsföretagens framtida kandidater.

1.6 Disposition
Studiens disposition är strukturerad på så sätt att den inleds med ett teorikapitel som beskriver
de tre huvudområdena rekryteringskanaler, employer branding och den framträdande
generationen på arbetsmarknaden som följer samma rytm genom hela studien. Därefter
presenteras metodkapitlet som beskriver ämnesvalet, hur vi har gått tillväga för att samla in
teoretiskt och empiriskt material samt hur vi har analyserat empiriinsamlingen. Vidare
redogörs det inhämtade empiriska materialet som i nästa kapitel analyseras gentemot den
teoretiska referensramen. Avslutningsvis presenteras studiens resultat i kapitlet slutsats och
reflektion, där också studiens syfte besvaras.
Nyckelord:
Human
resource
management,
rekrytering,
rekryteringsprocess,
rekryteringskanaler, employer branding, employer attractiveness, employer image,
rekrytering- och bemanningsföretag.
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2.0 Teori
I detta kapitel redovisas studiens teoretiska ståndpunkter. Med tanke på studiens syfte har vi
valt att fokusera det teoretiska materialet på tre huvudområden - rekryteringskanaler,
employer branding och den framträdande generationen på arbetsmarknaden, som vi anser är
viktiga och hjälper oss att besvara våra forskningsfrågor för att uppnå studiens syfte. Varje
delkapitel inleds med en bakgrund till valet av respektive huvudområde.

2.1 Rekryteringskanaler
Enligt vår uppfattning är rekryteringskanaler den första delen i kandidaternas
jobbsökningsprocess och hjälper oss att förstå hur rekrytering- och bemanningsföretag kan
nå ut till rätt kandidater. Det är däremot inte enbart en fråga om vilka kanaler som kan
användas utan snarare hur kanalerna kan användas för att attrahera kandidater. Via
rekryteringskanalerna möts kandidaterna av flera alternativa jobbannonser. Vi ställer oss
därav frågan hur en jobbannons bör utformas för att sticka ut från mängden och attrahera
rätt kandidater. Detta kapitel ska leda oss till att besvara vår frågeställning om hur
rekrytering- och bemanningsföretag kan använda rekryteringskanaler för att nå ut till rätt
kandidater.
Det kan vara svårt att hitta rätt kanaler som når ut till rätt kandidater. Det krävs ofta en
förståelse för kandidaternas beteende, till exempel vad de läser och vilka internetsidor som de
besöker. Att använda fel kanaler som inte når ut till de rätta kandidaterna direkt kan vara
kostsamt, dels då annonsering och kampanjer ofta är dyrt att genomföra och dels då tid slösas
på kandidater som inte är rätt (Gyllin, 2017).
Direktmeddelanden, öppet hus, jobbmässor, referenser och nätverkande är exempel på
kanaler som företag kan välja mellan (Catano et al., 2016).
● Direktmeddelanden - Företaget rekryterar genom att direkt kontakta kandidater från
sökande poolen. Meddelandet innehåller information om jobbet samt företaget och
skickas till både aktivt sökande personer och personer som kan komma att bli
intresserade. Kanalen används sällan för att fylla en jobbposition utan för att
uppmärksamma kandidater om möjligheter på företaget.
● Öppet hus - När det är en trång arbetsmarknad och företaget har flera jobbpositioner
som ska fyllas är denna kanal att föredra. Då bjuds potentiella lokala jobbsökande in
till företaget och dess medarbetare på ett informellt sätt. Inbjudningarna kan
annonseras genom lokala tryck, elektronisk media och företagets hemsida.
● Jobbmässor - På dessa mässor deltar flera företag samtidigt för att få kontakt med
potentiella jobbsökande. Detta event är bra för både företagen och jobbsökande som
antingen är eller kan komma att bli intresserade av företaget.
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Nackdelen med jobbmässor är informationsöverflödet som uppstår hos de
jobbsökande av alla de olika företagen.
● Referenser - Den här kanalen kostar i princip ingenting och betyder att de redan
anställda pratar om företaget de jobbar på med vänner och bekanta som har liknande
goda arbetsvanor och goda attityd till jobb som de själva har. På en del företag får den
anställda även en bonus för varje lyckad person de har refererat. Troligtvis kommer
den refererade personen även stanna längre på företaget då de ofta har fått en korrekt
jobb- och företagsbeskrivning från början av den redan anställda personen.
● Nätverkande - Detta är en teknik kombinerad av rekrytering och arbetssökande.
Nätverkande kan handla om att gå med i olika föreningar på universitetet, medverka
på event men även att hålla kontakten med familj, vänner, lärare, coacher etc. Genom
att träffa en gammal vän eller kollega kan den arbetssökande få värdefull information
från en expert inom en specifik bransch, ett specifikt företag eller en specifik
arbetsroll. Samtidigt får personen från företaget vetskap om att den arbetssökande är
intresserad av jobbmöjligheter och kan hålla ögonen öppna för detta på företaget
(Catano et al., 2016).
Det är till fördel att vara kreativ i sökningen efter kandidater. Exempel på företag som låtit
kreativiteten ta över är IKEA. De saknade personal i deras nyöppnade butik i Australien och
deras idé var att lägga jobbannonsen ihop med möbelvaran som köptes av kunderna. Det blev
totalt 4 285 ansökningar där 280 blev anställda. Ett annat exempel är Volkswagen som sökte
bilmekaniker. Deras jobbannons var placerad under deras sålda bilar (Daxberg & Wijkström,
2015).

2.1.1 Internet och sociala nätverk
Internet har drastiskt förändrat sättet och hastigheten att rekrytera på och har blivit ett viktigt
verktyg för arbetssökande. Två sätt som utgör rekrytering genom internet är på företagets
hemsida och sociala nätverk (Catano et al., 2016).
Fördelarna med rekrytering via hemsidor är många. Ett stort antal potentiella kandidater kan
nås till en minimal kostnad samtidigt kan företaget förse jobbsökande med mer och
uppdaterad information om jobbet jämfört med vad som är möjligt på en jobbannons.
Nackdelen med att kunna nå ut till många jobbsökande är kostnaderna som kan komma med
att hantera ett överflöd av jobbansökningar vilket dras på personalomsättningen. Många
jobbansökningar har ofta inte heller kvalifikationer för jobbet. Jobbsökande påverkas också
en hel del av designen på företagens hemsidor och attraheras inte av de med låg kvalité,
vilket leder till att företag kan förlora chansen att få in ansökningar från personer som uppnår
kvalifikationerna och har de rätta kompetenserna (Catano et al., 2016).
Sociala nätverk på internet innebär att jobbsökande offentliggör en profil med viss
information om sig själv. Denna kanal har växt till ett kraftfullt rekryteringssätt och används
av väldigt många rekryterare.
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Fördelarna med sociala nätverk är att kandidaterna som anställs upplevs prestera bättre och
stannar längre på arbetsplatsen. Nackdelar med att rekrytera genom sociala nätverk kan vara
att poster som uppdateras är opålitliga och att rekryterare får en negativ bild av personen,
speciellt vid stav- och grammatikfel, även om personen egentligen är kvalificerad för jobbet
(Catano et al., 2016). Det är viktigt att inte dra några förhastade slutsatser och/eller skapa sig
förutfattade meningar om kandidaterna utan att veta om det säkert stämmer (Gyllin, 2017).
Då rekrytering via sociala nätverk ökar krävs det även guidelines för företagens användning
av denna kanal:
1.
2.
3.
4.
5.

Utveckla en nedskriven policy
Dokumentera användningen
Använd även andra rekryteringskanaler
Undvik att screena kandidater
Medge för kandidater att sociala nätverk blir kollade (Catano et al., 2016).

Kanaler som Youtube, Facebook, Twitter, Instagram och LinkeIn är sociala nätverk som ger
möjlighet att marknadsföra sitt eget personliga varumärke. Framförallt är LinkedIn ett väldigt
bra verktyg att använda när företag vill marknadsföras professionellt för att skaffa jobb eller
bara nätverka inom olika branscher. Arbetsgivare som vill attrahera kandidater till sitt företag
har en stor möjlighet att hitta dessa på sociala medier. Att rekrytera via nätverk ger även en
fördel då kunniga personer ofta umgås med andra kunniga personer. På så vis kan
arbetsgivare hitta kvalificerade kandidater (Parment et al., 2017).

2.1.2 Jobbannonser
En annonsering är dessutom ett utmärkt tillfälle att använda som marknadsföring för att sälja
in företaget och deras varumärke. Detta eftersom en annons med stor sannolikhet når ut och
läses av fler än de som aktivt söker jobb exempelvis potentiella kunder. Det är därför viktigt
med annonsens utformning och att det som skrivs i annonsen uppfattas på rätt sätt så att det
inte är något annat budskap som framgår mellan raderna (Elg, 2009). Hur annonseringen sker
blir således ett marknadsföringsbeslut då annonseringen och dess utformning ger en bild av
verksamheten och vad den står för (Gyllin, 2017).
Annonserna ska innehålla grundläggande information om kraven för att utföra jobbet,
kompensation och hur kandidaterna söker till jobbet, inklusive sista datum för detta. En
jobbannons identifierar även arbetsgivaren och företag använder detta som en metod för att
stärka imagen mot potentiella kandidater, då annonsens storlek, plats och innehåll påverkar
imagen (Catano et al., 2016).
När jobbannons-kampanjer utformas ska den sökande poolen hela tiden finnas i åtanke hos
företaget och det kan göras genom att gå igenom följande frågeställningar:
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● Vilka personer försöker företaget nå och vilka finns i deras sökande pool?
● Hur stor är den sökande poolen och vilken andel av den sökande poolen behöver
företaget nå för att uppnå ett rimligt antal sökande?
● Vad för typ av annonsinnehåll kommer attrahera den sökande poolens
uppmärksamhet?
● Vilken typ av annonskanal är trolig till att nå den sökande poolen? (Catano et al.,
2016)
Svaren tillhörande ovanstående frågor är komplexa och beror på faktorer som sortens jobb,
organisationens karaktär och sökande poolen, men en av de viktigaste besluten att ta är vilken
kanal företaget ska använda för jobbannonsen (Catano et al., 2016).

2.2 Employer branding
Enligt vår uppfattning är employer branding viktigt för rekrytering- och bemanningsföretag
och en betydande del i kandidaternas jobbsökningsprocess eftersom kandidaten där får sin
första uppfattning av företaget och därmed väljer det företag som anses vara mest attraktivt.
Valet baseras på vilket varumärke som tilltalar kandidaten mest och nedanstående teorier att
kommer därav hjälpa oss med hur rekrytering- och bemanningsföretag kan stärka
varumärket för att bli kandidaternas första val. Detta kapitel hjälper oss även att besvara
frågeställningen om hur ett rekrytering- och bemanningsföretag kan stärka varumärket för
att attrahera kandidater. Vilket vidare ska hjälpa oss att besvara vårt syfte om hur
rekrytering- och bemanningsföretag kan stärka varumärket i rekryteringsavseende.
Administration och employer branding utförs under hela rekryteringsprocessen. Employer
branding handlar om hur tidigare, dagens och framtida medarbetare upplever arbetsgivarens
varumärke. Det är större chans att attrahera de mest förmånliga kapaciteter om
organisationens varumärke bevaras (Anderson et al., 2016). Definitionen av employer
branding förklaras som “the package of functional, economic and psychological benefits
provided by employment, and identified with the employing company” (Drury, 2016 s. 29).
Begreppet involverar bland annat psykologi, marknadsföring, strategi och
organisationsbeteende (Drury, 2016). Eftersom employer branding fokuserar mer på
emotionella aspekter, som så allt mer har blivit viktigare med tiden då arbetsmarknaden blir
tuffare och polariserad, har många branscher insett vilken betydelse det har för framgång
(Parment et al., 2017).
Inom employer branding utgår företag från tre områden och omfattar ekonomiska-,
psykologiska- och funktionella fördelar. Dessa fördelar går att frånskiljas i två grupper: 1)
Funktionella fördelar som inkomst, hälsovårdsförsäkring och förmåner. 2) Materiella fördelar
som företagskultur, utvecklingsmöjligheter och status av att ha arbetat för ett välkänt företag.
Dessa fördelar motiverar till fler potentiella kandidater (Drury, 2016).
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Vid jobbsökande är det lätt för kandidater att söka upp vissa fördelar som tjänsterna erbjuder.
Detta kan till exempel handla om vilken typ av lön det gäller men att ta reda på hur det är att
jobba för företaget är svårare att få svar på. Där behöver kandidater istället lita på den
information som finns tillgänglig för allmänheten. Via employer branding sprider företag en
idé och känsla kring hur företaget uppfattas. Exempelvis gör det möjligt att med varumärket
differentiera sig från andra konkurrenter, skapa värde och positiv känsla. För att stärka dessa
anknytningar till varumärket behöver företag investera i aktiviteter som höjer förtrogenheten.
Genom att hantera och delta i arbetsmarknadsmässor, erbjuda praktik och trainees, vara aktiv
i alumninätverk, delta i tävlingar om “bästa arbetsgivare” och marknadsföra sitt företag i
affärsmagasin (Drury, 2016).
På ett nordamerikanskt universitet utfördes en enkätundersökning på 300 studenter som var i
arbetssökande-processen och skulle bedöma vilket av fyra alternativa kända företag de hellre
skulle arbeta hos. Deltagande studenter hade olika yrkeserfarenheter som varierade mellan 012 år. Undersökningen riktades in på tre områden; företagets varumärkesbild, attraktion och
förtrogenhet. Utifrån enkäten såg forskarna att arbetsgivarvarumärket hade mycket större
påverkan och var avgörande för om arbetssökande skulle söka sig till företaget eller ej
(Drury, 2016).
I enkäten fann forskarna även att symboliska och funktionella varumärkesattribut var viktiga
förutsägare för hur attraktiv företaget är. Något som forskarna även kunde se var att
symboliska varumärkesattribut var mer avgörande om arbetssökande hade längre
yrkeserfarenhet än funktionella varumärkesattribut. Tvärtom hade funktionella
varumärkesattribut en större påverkan på arbetssökande som hade kortare yrkeserfarenhet.
Sammanfattningsvis är det viktigt för företag att ha god policy, värdeord och beteende för att
attrahera fler arbetssökande. För att attrahera högkvalificerade kandidater krävs det att
företaget har en hög status och gott rykte. Att investera i employer branding är därför
avgörande för hur företag kan sticka ut från konkurrenterna i syfte att behålla, motivera och
attrahera de bästa talangerna (Drury, 2016).

2.2.1 Stärka varumärken utifrån
Ett starkt varumärke erbjuder ett bra produktsortiment, har en tydlig inriktning, visar på stort
engagemang och har stora resurser. Det är också viktigt att marknadskommunikationen
stämmer överens med det budskap som företaget vill sända ut med sitt varumärke. Det vill
säga att samma budskap ska sändas ut inom annonseringar, reklam, aktiviteter på sociala
medier etc. Kontinuitet är även viktigt att ha när företag ska sprida innehållet av sitt
varumärke. Ett starkt varumärke har även tydliga kärnvärden som ska genomsyra företagets
kultur. Sköts inte detta på rätt sätt är det lätt hänt att det skapas en negativ bild av företaget
och att varumärket associeras som opålitligt. Om företag istället lyckas hålla sina värderingar
och att marknadskommunikationen sker på ett positivt sätt kan andra intressenter som media,
konkurrenter, journalister, branschanalytiker i senare skeden ha svårt att förändra företagets
positiva bild till något negativt.
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I vissa fall har även starka varumärken lyckats vända problem till fördelar. Då har företag
verkligen lyckats få ett starkt varumärke (Frankelius et al., 2015).
En av fördelarna med att ha ett starkt varumärke är att kostnaderna för att rekrytera
kandidater är mindre eftersom arbetssökande många gånger är mer högkvalificerade. Det ger
också en möjlighet för arbetsgivaren att inte locka med höga löner och kan på så vis dra ner
på kostnaderna. Är medarbetarna nöjda bidrar det även till ett större engagemang och högre
effektivitet för verksamheten som ger stor konkurrensfördel (Parment et al., 2017).
När det talas om starka varumärken nämns även “Brand Equity” som betyder
varumärkeskapital. Begreppet definieras som “a set of assets (and liabilities) linked to a
brands name and symbol that adds to (or subtract from) the value provided by a product or
service to a firm and/or that firm’s customers” (Frankelius et al., 2015 s.300). Ett högt
varumärkeskapital kan ge följande konkurrensfördelar såsom: ökad efterfrågan, lättare att
utöka sitt sortiment, mer immun mot konkurrenter, får större förhandlingsstyrka gällande nya
affärer, smidigare marknadskommunikation, ökade prissättning på sin produkt eller tjänst
(Frankelius et al., 2015).
Varumärkeskapital består av delarna kännedom, upplevd kvalitet, associationer och lojalitet.
Varumärkets kännedom innebär den information som finns för kandidater att ta del av, vad
som är bekant hos dem och deras uppfattning om hela varumärket. Ett varumärke som
kandidater känner igen har större möjlighet att “bli vald” än ett varumärke som är okänt. En
kännedom innebär även vilken typ av dominans varumärket har, igenkänning och top-ofmind. För att öka graden av dominans, igenkänning och top-of-mind går det att investera en
del på uppseendeväckande evenemang och sponsring. Den upplevda kvaliteten måste även ge
en positiv bild för att öka lönsamheten i företaget. Kandidater får lätt reda på kvalitetsbrister
vilket kan ge dåliga effekter på varumärket. Varumärkets associationer är även benämnt som
varumärkets identitet. Där tillhör alla egenskaper och faktorer som inverkar på kandidater
som får dem att välja och använda varumärket. Lojaliteten är även en viktig komponent i
varumärkes attraktion. Har företaget en hög lojalitet innebär det återkommande kandidater
och ökad lönsamhet. För att öka företags lojalitet mot kandidater måste de vårda
medarbetarna och inte bara jaga efter nya. Skulle företag befinna sig i tillväxtfasen är detta
råd inte aktuellt (Frankelius et al., 2015).

2.2.2 Ryktesspridning och företagsimage
För en jobbsökande är företagets rykte en viktig del. Attraktiva företag som ofta har ett bra
rykte är bland annat Google, IKEA, H&M och Spotify. Alla dessa företag har stark employer
branding där främst medarbetarna är engagerade och genomsyrar företagets identitet. När
företag använder sig av sociala medier är det också viktigt att prata samma professionella
språk för att uppfattas som seriös arbetsgivare. Sprids dålig information om företaget är det
väldigt lätt hänt att fler ser detta och hänger på diskussionerna. Det ger dålig ryktesspridning
och påverkar företaget negativt (Parment et al., 2017).
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Det är framförallt på hemsidor och forum där ryktet sprider sig och genom bara några
sökningar går det att få information om företags omdöme. Kunder liksom arbetssökande får
veta om en viss produkt eller tjänst är att rekommendera eller ej. Det kan till och med vara
mer avgörande för kund eller kandidat att gå efter företags rykte och omdöme än vad
reklamkampanjer säger och påverkar. Därför ska företag hålla sig uppdaterade på omdömen
om deras verksamhet då det kan ge en fördel till företag som vill förbättra sin verksamhet
(Parment et al., 2017).
Beroende på om den jobbsökande är mer eller mindre intresserad beror många gånger på hur
de upplever företagets image. Företagen är mer attraktiva om deras image upplevs mer
positiva och chanserna för att den jobbsökande skickar in en ansökan ökar. Skulle den
jobbsökande ha en negativ bild av företaget skulle den inte ens överväga att ansöka dit.
Företag med en stabil och stark image får frekvent in jobbansökningar oavsett vilken
arbetsmarknad det gäller, vilket betyder att det istället blir en fråga om urval än rekrytering
för att framgångsrikt anställa personal (Catano et al., 2016).

2.2.3 Stärka varumärken inifrån
För att göra varumärket starkt är en idé att utgå ifrån företagets identitet. Det är utifrån
personer, lokaliseringen, historiska händelser och produkter som företagets identitet skapas
och det är med hjälp av medarbetarnas åsikter, attityder och uppfattningar om företaget som
varumärket stärks. Det är med andra ord medarbetarna som är ansiktet utåt och kan stärka
varumärket genom att sprida gott rykte på bland annat sociala medier. De medarbetare som
gör detta uppfattas även som trovärdiga mot företaget (Parment et al., 2017).
För att kunna omhänderta och utveckla företagets varumärke måste de satsa på sina
medarbetare. Det är medarbetarna som levererar kundvärdet och får det att växa. Därför är
det viktigt att HR-strategin och affärsstrategin sammanvävs för att lyckas nå den långsiktiga
visionen (Parment et al., 2017). Strategiimplementeringen som visas i figuren 2.1 på nästa
sida förklarar hur medarbetarna måste genomsyra företagets affärsstrategi.
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Figur 2.1 Coreworkers modell för samverkan mellan affärsstrategi och medarbetarstrategi.
(Parment et al., 2017 s.11).

Det handlar om att medarbetarna ska ses som en produktutveckling som ständigt behöver
utvecklas med företaget. Det blir därför en utmaning för HR-avdelningen som behöver lägga
mycket fokus på att driva och vårda denna typ av medarbetarstrategi. Det tar framförallt
mycket tid och kräver stort engagemang eftersom kompetenser behöver utvecklas för
framtiden. Utmaningen blir också att rekrytera och bemanna rätt kandidater samt att vårda
medarbetarna i organisationen (Parment et al., 2017).
Employer value proposition (EVP), även kallat medarbetarlöftet är till för att arbetsgivaren
ska erbjuda sina medarbetare en bra arbetsplats. Med andra ord är det arbetsgivaren som ska
se till att medarbetarna känner sig värdefulla. När företag ska skapa medarbetarlöftet är det en
fördel att tänka på att det ska väcka känslor hos personer, genomsyra hela organisationen och
tilltala rätt målgrupp. Några typer av medarbetarlöften kan innebära möjligheter till
karriärutveckling, lärande, högre löner, konkurrenskraftiga förmåner, spännande och
ansvarstagande uppgifter etc. Alla dessa faktorer används även som ett medel för att behålla
redan existerande medarbetare i organisationen. Lyckas företag skapa ett löfte som är unik
och särskiljer sig från andra kan det leda till framgång. Det kan bland annat bidra med goda
rykten om företaget och på så vis attrahera fler högkvalificerade kandidater. Företaget kan på
så sätt skapa fler möjligheter och kan jobba mot större mål och visioner (Parment et al.,
2017).
Ett medarbetarlöfte kan även användas som en intern marknadsföring som bidrar till att skapa
en företagskultur svår att kopiera. Känner sig medarbetarna sig trygga och säkra med den
arbetsgivare de är hos är det mycket troligt att de stannar kvar inom organisationen och gör
det möjligt att uppnå visionerna. Har företaget även byggt upp en stark företagskultur kan det
även locka andra kandidater till att vara med i företaget (Parment et al., 2017; Sakro, 2012).
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Företaget anses som mer attraktivt om det påvisar miljöhänsyn, positiv företagspolitisk
samhällspolitik, främjar samhällsrelationer, förbättrar mångfalden och arbetsförhållandena,
samt bryr sig om sina anställda. Vad mer som påverkar ett företags image och rykte är dess
lönsamhet och lönenivå, vilket ökar attraktiviteten desto högre dessa ligger på. En av de mest
centrala faktorerna för ett företags attraktivitet är hur nära den jobbsökandes bekantskap är
med organisationen. Desto närmre bekantskapen till ett företag är desto bättre bild av
företaget får den jobbsökande. För att främja bekantskap och attraktivitet kan företagen förse
de jobbsökande med mer information om företaget genom anställningsreklam och andra
rekryteringsmaterial. Annonserna för företagets produkter och tjänster påverkar också bilden
av företagets rekrytering. För att höja företagets image på ett positivt sätt använder många
företag annonsering av imagen för att öka intresset hos de jobbsökande. Ett exempel på
annonsering av ett företags image är genom sponsorskap på festivaler för att uppnå en
association med högprofilerade event och positiv företagsimage och större intresse från
jobbsökande. Att som medarbetare jobba för ett företag med positiv image kan i sin tur öka
deras självkänsla som utåt sett attraheras av potentiella medarbetare (Catano et al., 2016).

2.2.4 Varumärkets identitet och personlighet
Ett företags identitet är medarbetarnas uppfattning om företaget (Lievens & Slaughter, 2016).
Identitet beskrivs bäst genom fyra perspektiv: symbol, personlighet, organisation och
produkt. Varumärkets symbol är det namn, symbol eller historia som associeras till företaget
och bör spridas för att öka varumärkets kännedom. Varumärket som produkt är då
kandidaterna kopplar ihop en typ av användningsområde till ett företag. Exempelvis kopplas
kvalitetsklockor till Schweiziska klockmärken (Frankelius et al., 2015).
Varumärkets personlighet är de egenskaper som företaget framhäver. Vissa företag kan till
exempel uppfattas som mer sportiga och eller mer innovativa. Redan under femtiotalet
använde reklambyråer olika personlighetsdrag till sin reklam. Stephen King, en person
verksam vid reklambyrå uttalade sig om att “Människor väljer sina varumärken på samma
sätt som de väljer sina vänner. Vid sidan om varumärkets förmåga (skills) och fysiska
aspekter väljer de dem för att de helt enkelt gillar dem som om de vore människor”
(Frankelius et al., 2015 s. 307). För att kunna avgöra vilken egenskap som varumärket skulle
associeras med går det att utgå ifrån personlighetsdragen: uppriktiga, spänningssökande,
kompetenta, sofistikerade och robusta. Dessa förs sedan samman med olika varumärken.
Exempelvis anses MTV vara ett spänningssökande företag med fantasifull, samtida och
djärva drag. Levi’s associeras som robusta med tuffa, maskulina och westerninriktade drag
(Frankelius et al., 2015).
“Branding” är en annan strategi som företag använder för att bättra identiteten och sälja in sitt
varumärke. På så sätt kan uppfattningen av företaget fastställas genom att associera
organisationen med högprofilerade kändisar eller utses som en av de bästa arbetsgivarna i
landet.
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Ett tag var det många detaljhandelsföretag i Kanada som valde att associera organisationen
och dess produkter med golfspelaren Tiger Woods. Hans dåvarande goda rykte kom dock att
förändras till ett dåligt vilket gjorde att företagen var tvungna att skilja sig från golfspelaren.
Det är därför av vikt för företagen att vara försiktiga vid denna typ av strategi för att öka
attraktiviteten (Catano et al., 2016).
Intygande reklam är ett annat begrepp som förekommer för att förbättra
varumärkesidentiteten. Intygande reklam tar utöver kändisar hjälp av experter, typiska
konsumenter eller skapande konsumenter som intygar om produkten och företagets
varumärke. Från en amerikansk studie visade det sig att det uppskattas att ta hjälp av experter
när det handlar om att förmedla kunskap i sin reklam eller varumärkesidentitet. Då budskapet
ska framhäva kunskap och smak fungerar det bäst med en kändis och när det endast handlade
om smak fungerade vanliga konsumenter som intygare. Anledningen till varför det är bra att
använda sig av intygare är för att dessa kan personifiera fördelarna med varumärket
(Mårtenson, 2009).

2.4 Den framträdande generationen på arbetsmarknaden
Enligt vår uppfattning har olika generationer olika förhållningssätt till jobbsökande och
attraheras därav olika förmåner som företag erbjuder. Vi är själva 90-talister och
representerar den framträdande generationen på arbetsmarknaden vilket öppnade upp vårt
intresse för vad vår generationen attraheras av. Vi är dock bara tre personer av många
andra 90-talister och vill genom detta kapitel få en generell insikt i vad vår generation
attraheras av. Detta hjälper oss att besvara vår frågeställning om vad den framträdande
generationen attraheras av hos den framtida arbetsgivaren, som vidare ska leda oss till att
besvara vårt syfte om hur rekrytering- och bemanningsföretag kan stärka varumärket i
rekryteringsavseende.
Ur den jobbsökandes perspektiv utgår personen från sina tidigare erfarenheter av både jobb
och företag. De vet därför vilken typ av företag de inte passar in eller vill jobba hos. I de
fallen där kandidaten själv drar sig ur rekryteringsprocessen kan det både vara positivt och
negativt för både kandidaten och företaget. Det positiva är om det uppstått rätt uppfattningar
och informationsdelningar från bägge hållen, då är det det bästa för parterna om kandidaten
själv drar sig ur processen. Det negativa är om det uppstått fel uppfattningar och
informationsdelningar för då kan bägge parter förlora på det när kandidaten själv drar sig ur
processen (Catano et al., 2016).
Den dominerande generationen på arbetsmarknaden är nu 90-talisterna. Dessa kräver stora
snabba förändringar, flexibilitet och personlighetsutveckling för att inte leta sig vidare till
nästa jobb. Om jobbet inte stämmer överens med personens värderingar är det lätt att
personen byter arbete som dessutom kan ha helt olika riktningar.
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Arbetsgivarna behöver därför anpassa sin miljö till arbetstagarna och erbjuda
utvecklingsmöjligheter eftersom 90-talisterna behöver motivation och inspiration. Det är den
unga och nya generationen som har förändrat det perfekta samhället till att leva efter ett
“nobody is perfect”-tänk och det gör att arbetslivet följer efter detta beteende. Kreativitet och
genuinitet lockar 90-talisterna som anser att det är viktigare att göra det som är intressant än
det som är rätt. Men de vill gärna vara med och fixa det som skevar i företaget. Från
arbetsgivarens sida handlar det om att upprätthålla transparens och ärlighet. Kan företaget
inte hålla det som erbjuds kommer de förlora sina medarbetare och minska attraktionen till
företaget (Parment et al., 2017).
90-talisterna kännetecknas av ett ständigt närvarande till bärbara datorer, smartphones och
surfplattor samt användning av internet och sociala medier. Det är också via sociala medier
som denna generation har sitt kontaktnät och som de strävar efter att ha regelbunden kontakt
med. Det finns en tydlig entreprenörsanda, de arbetar gärna med sin hobby i form av eget
företag där de kan ha ett mer mobilt arbetssätt och flexibla arbetstider. För 90-talisterna är det
viktigt att trivas och ha roligt på arbetet, de är därför inte intresserade av att arbeta övertid
utan vill snarare ha ett fritt arbete med låg stressnivå så att det finns utrymme att kunna göra
det som sker mer spontant. För att trivas med sitt arbete läggs en stor vikt vid företagskultur,
värderingar samt arbetsuppgifterna och byter arbete mer frekvent jämfört med äldre
generationer. 90- talisterna är utvecklingsinriktade, de vill göra skillnad för världen och söker
sig därmed också mycket till företag som till exempel arbetar för minskad fattigdom och
miljöförstöring. De är också tävlingsinriktade, vill hela tiden se ett resultat i arbetet och har
därav ett stort behov av feedback från arbetsgivaren (Gyllin, 2017).
En utmaning är när den yngre generationen ska in på arbetsmarknaden. Fler unga är mer
ifrågasättande och ställer höga krav. De vill investera sin tid på ett arbete som ger dem nytta.
Detta måste företag beakta eftersom arbetsmarknaden styrs av marknadskrafterna. Det
betyder med andra ord att den krävande men presterande kandidaten vill jobba på det företag
som uppskattar personen (Parment et al., 2017).
Oavsett hur mycket en kandidat är kvalificerad för och attraherad av ett jobb, spelar
företagets karaktärsdrag som bransch, lokalisering och storlek roll. Företag som erbjuder
speciella hjälpmedel och flexibilitet i arbetet vinner konkurrenskraft i rekrytering. I slutändan
är det den arbetssökandes värderingar och intressen som påverkar betydelsen av
organisationens olika karaktärsdrag och avgör vart samt vad personen kommer söka för jobb.
En persons värderingar och intressen handlar om vad personen gillar och inte gillar samt vad
som är viktigt och prioriteras. Dock är detta inget som påvisar om personen är kvalificerad
för jobbet eller inte, vilket är av betydelse att ha i åtanke vid rekrytering (Catano et al., 2016).
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3.0 Metod
Utifrån den teoretiska referensramen inom huvudområdena rekryteringskanaler, employer
branding och den framträdande generationen på arbetsmarknaden ville vi få en
verklighetsbild av hur rekrytering- och bemanningsföretag samt kandidater upplever dessa. I
detta kapitel redovisas därför studiens tillvägagångssätt som förklarar hur vi har samlat in
det empiriska materialet samt tillämpningen för våra valda metoder. Kapitlet är indelat i tre
delar; vår grundtanke, vårt genomförande samt vår analys av det insamlade materialet.
Inledningsvis förklarar vi vår grundtanke gällande vad studien baseras på vilket förklaras
under ämnesval och forskningsansats. I denna första del beskrivs också hur det teoretiska
materialet har samlats in samt argument till den valda källan. Andra delen beskriver hur vi i
praktiken gick tillväga för att samla in det empiriska materialet där vi har genomfört
intervjuer, fokusgrupper samt en enkät som ett komplement till fokusgrupperna. Tredje delen
beskriver hur vi har analyserat och tolkat det empiriska material som har samlats in. Där
inkluderas också de etiska ställningstagandena och kvalitetsmått för studien. Alla dessa delar
är oss behjälpliga för att kunna uppnå studiens syfte.

3.1 Ämnesval
Med ett intresse för rekrytering ansåg vi att det var en bra möjlighet att utnyttja den kontakt
som vi tidigare haft med Rekrytering och Bemanningen AB. Som nämnt i bakgrunden
diskuterade vi i samråd med företaget möjliga upplägg som kunde ligga till grund för vår
studie. Vid detta möte framkom bland annat utmaningen om att attrahera kandidater vilket vi
fick upp ögonen för och ansåg vara ett spännande ämne att studera vidare. Således utgör
önskemålet från Rekrytering och Bemanningen AB samt vårt intresse för rekrytering grunden
för vårt ämnesval, som hänvisar till att studera hur rekrytering- och bemanningsföretag kan
stärka varumärket i rekryteringsavseende. Med respekt för Rekrytering och Bemanningen AB
anonymitet kommer inte företaget att presenteras mer ingående eller vid sitt riktiga namn.

3.2 Forskningsansats
För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. Detta då kvalitativa
studier har en tolkande karaktär som fokuserar mer på ord och vad som sägs än kvantifiering
och mätning. Förhållandet mellan forskning och teori kan vara deduktiv eller induktiv
(Bryman & Bell, 2013). I denna studie har vi använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt,
vilket innebär att vårt teoretiska material styrde insamlingen av det empiriska materialet. När
forskaren utgår ifrån ett deduktivt synsätt innebär det att komma fram till en förklaring
och/eller slutsats utifrån det teoretiska materialet som forskaren redan besitter (Bryman &
Bell, 2013. Anledningen till valet av ett deduktivt tillvägagångssätt var att vi genom den
teoretiska referensramen kunde identifiera tre huvudområden som vi ansåg utgjorde en bra
grund för att ha en följsam rytm genom studien.
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3.2 Litteraturinsamling och källkritik
Vid bedömning och utvärdering av källor kan fyra faktorer användas; trovärdighet, ålder,
självständighet och åsiktsfrihet. Det innebär därmed att en källa inte bör ha någon inverkan
från personliga, ekonomiska eller politiska värderingar och/eller intressen. Även källans
utgivningsår påverkar trovärdigheten, ju äldre källor desto större sannolikhet att det har skett
förändringar (Thurén, 2013).
I studien används såväl litteratur och elektroniska källor som artiklar som alla berör de
områden relevanta för studien. Litteraturen som används i rapporten är främst publicerade av
Studentlitteratur AB och Liber AB som båda är etablerade utbildningsförlag och därmed
framstår som obundna från politiska och ekonomiska omständigheter. Litteratur från andra
förlag som används i rapporten fanns att tillgå via Linnéuniversitetets sökportal OneSearch
och efter en granskning av innehållet kunde det konstateras att samma information gick att
tillgå i annan litteratur, vilket säkerställer trovärdigheten. De artiklar som används är
vetenskapligt granskade och därmed trovärdiga som källor.
Då teorin berör områden som anses förändras och utvecklas med tiden har majoriteten av de
källor som används för studien har utgivningsår 2010 eller senare, vilket i detta fall bedöms
som nya källor. De källor som har tidigare utgivningsår än 2010 innehåller information som
inte har påverkats eller förändrats med tiden, vilket gör dem trovärdiga även om de är äldre.

3.3 Flera vägar till kunskap
3.3.1 Kvalitativa intervjuer
I denna studie har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer använts. I kvalitativa intervjuer är
de introducerande frågorna allmänna. Centralt är att få detaljerade och öppna svar för att
fånga kundernas perspektiv samt levda erfarenheter (Bryman & Bell, 2013). Då studien hade
fler än en forskare samt att studien hade ett uttalat syfte, valdes semi-strukturerade intervjuer
som utgångspunkt. Det var också flera personer som intervjuades, vilket innebar att en viss
struktur av teman och frågor behövde finnas med för att intervjupersonernas svar skulle vara
till nytta för studien. Även det stärkte valet av semi-strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innefattar ett antal specificerade teman, likt en intervjuguide, och
vanligtvis följer intervjuaren den primära frågeföljden men det är inget krav. Även spontana
frågor som relaterar till det intervjupersonen har sagt kan uppstå (Bryman & Bell, 2013).
Efter valet av intervjuform togs också hänsyn till utformningen av en intervjuguide (se bilaga
1) där intervjufrågorna formulerades efter ståndpunkterna om att inte ställa ledande frågor
eller frågor med förutfattade meningar. Frågorna ordnades vidare under respektive tema för
att få en bra följd, även om vi var förberedda på att följden skulle kunna ändras. För att få så
mycket information som möjligt om hur Rekrytering och Bemanningen AB i dagsläget
arbetar och agerar för att attrahera kandidater, användes uppvärmnings-, reflektions-,
uppföljnings- och avrundningsfrågor (se bilaga 1).
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Innan intervjun påbörjades tillfrågades intervjupersonerna om de tillät ljudinspelning samt
informerades de om hur materialet skulle användas (Tjora, 2012). Då den ena
intervjupersonen inte hade möjlighet att träffas för en fysisk intervju genomfördes istället en
telefonintervju, vilket kan förekomma vid längre avstånd mellan intervjuaren och
intervjupersonen. Detta påverkade dock varken intervjuguiden eller vårt sätt att intervjua på
(Bryman & Bell, 2013).
3.3.1.1 Urval
Urvalet till studiens intervjuer var en Talent Engagement Specialist som arbetar med
kandidatattraktion och en rekryterare, båda arbetar inom samma rekrytering- och
bemanningsföretag. Dessa personer hade vi haft kontakt med tidigare vilket gjorde urvalet
icke sannolikt och till ett bekvämlighetsurval eftersom vi valde personer som var
lättillgängliga för oss. Intervjupersonerna skiljde sig gällande kön, ålder och roller vilket gav
en variation i urvalet, något som annars kan vara en utmaning (Bryman och Bell, 2013).
3.3.1.2 Operationalisering
För att kunna samla in rätt empiriskt material till intervjuerna har vi utgått från en
operationalisering. Operationalisering är ett hjälpmedel som används för att bryta ner
rapportens teori till användbara mätningar och sedan testa detta till det empiriska materialet
(Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2002) har med sin figur illustrerat hur sambandet mellan
teori och operationalisering kan se ut.

Figur 3.1 “Samband mellan teoretiskt fenomen och operationell definition”
(Jacobsen, 2002 s. 419).
I figuren illustreras en överlappning mellan det teoretiska fenomenet och
operationaliseringen (vår fråga). När en större överlappning råder, det vill säga när de två
cirklarna går över varandra mer, är frågan av större relevans och täcker därmed det teoretiska
fenomenet. Det går därmed lättare att mäta det empiriska materialet vilket stärker rapportens
tillförlitlighet eftersom man mäter det man vill mäta (Jacobson, 2002).
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Om det handlar om mer komplexa begrepp blir det svårt att mäta den med bara en fråga.
Däremot går det att närma sig dem genom att vara kritisk och noggrann vid utförandet av sin
operationalisering. För att kunna utföra en operationalisering till intervjuerna har vi utgått
från våra huvudområde; rekryteringskanaler, employer branding och den framträdande
generationen på arbetsmarknaden och sedan brutit ner dessa till huvudfrågor med följdfrågor.
Detta visas i en tabell nedan. Vår överlappning har således skett genom ett samband mellan
det teoretiska fenomenet och vår operationella.
Tabell 1
Teoriområde

Frågeställning

Rekryteringskanaler

Hur går ni tillväga för att hitta kandidater?
(Gyllin, 2017; Catano et al., 2016).

Följdfrågor
1. Vilka kanaler använder ni?
(Gyllin, 2017).
2. Hur tar ni reda på vilka kanaler
era kandidater använder?
(Gyllin, 2017).
3. Vilka för-och nackdelar ser ni
med de kanaler som ni
använder? (Elg, 2009).
4. Skiljer sig kanalerna beroende
på kandidater och/eller jobben?
(Gyllin, 2017).

Hur utformar ni era jobbannonser? (Gyllin,
2017).
Employer branding

Hur upplever du företaget som arbetsgivare?
(Parment et al.,2017).
Hur tror du att andra upplever ert företag?
(Parment et al.,2017).
Hur hanterar ni dåliga och bra rykten som
sprids om ert företag? Kan du ge ett exempel?
(Parment et al.,2017).
Hur gör ni för att få företagets varumärke
attraktivt? (Catano et al., 2016).
Använder ni er av olika förmåner beroende på
vilka kandidater som ni vill attrahera?
(Parment et al.,2017).

Den framträdande
generationen på
arbetsmarknaden

Vad har du för uppfattning av de olika
generationerna som finns på arbetsmarknaden?
(Gyllin, 2017).
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3.3.2 Fokusgrupper
I denna studie har två fokusgrupper genomförts. En fokusgrupp är en form av gruppintervju
där ett specifikt tema eller en specifik frågeställning berörs på ett mer ingående sätt med syfte
att få individerna att definiera problem kring den specifika frågeställningen. Deltagarna ska
sedan tillsammans hitta kreativa idéer och lösningar. Det centrala i en fokusgrupp blir därmed
samspelet i gruppen samt de reaktioner och argument som uppstår utifrån den diskussion som
går. En moderator leder fokusgruppen och ska utan att vara för dominerande sköta intervjun
så att deltagarna har fokus på det specifika ämne/frågeställning (Bryman & Bell 2013). En av
oss var moderator och styrde fokusgrupperna och de andra två tog anteckningar och
observerade under hela processen. I en fokusgrupp bör det inte vara för många deltagare då
det riskerar att minska deltagarnas engagemang och därmed försvåra att få igång en
diskussion (Bryman & Bell, 2013). För att öka engagemanget från varje enskild deltagare
valde vi att ha ett fåtal personer i varje fokusgrupp. I fokusgrupp 1 medverkade sex personer
och i fokusgrupp 2 medverkade fem personer.
3.3.2.1 Urval
Urvalet till studiens fokusgrupper bestod av studenter vid Linneúniversitetet i Växjö. I
fokusgrupp 1 medverkade två studenter från fakulteten samhällsvetenskap på termin ett och
tre studenter från fakulteten ekonomihögskolan på termin sex. I fokusgrupp 2 medverkade
sex studenter från fakulteten ekonomihögskolan på termin två, fyra samt åtta. Detta var ett
icke-sannolikhetsurval och bekvämlighetsurval då vi känner deltagarna sedan tidigare och
personligen frågade om de ville delta i en av fokusgrupperna (Trost & Hultåker, 2016). Vi
kunde enkelt hitta deltagare till fokusgrupperna och för att vi inte skulle begränsa oss till en
målgrupp av studenter ville vi ha en variation gällande fakulteter samt vilken termin de läste.
Samtliga deltagare i fokusgrupperna är 90-talister och representerade därmed den
framträdande generationen på arbetsmarknaden.
3.3.2.2 Operationalisering
Operationaliseringen för fokusgrupperna har utgått från teoriområdena rekryteringskanaler
och employer branding för att skapa oss en bild av vad deltagarna har för uppfattningar om
rekrytering- och bemanningsföretag, vilka rekryteringskanaler de använder vid jobbsökande,
vad som blir avgörande för vilket företag som deltagaren väljer att söka jobb på och vilka
faktorer som attraherar mer eller mindre när de söker jobb. Vi valde att inte ställa frågor om
den framträdande generationen på arbetsmarknaden eftersom de tankar och åsikter som
framkom av respondenterna redan representerade 90-talisterna. Vi ansåg att det därav hade
blivit irrelevant att fråga 90-talisterna vad de anser om sin egen generation och därmed sig
själva.
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Tabell 2
Teoriområde

Uppdrag

Författare

Rekryteringskanaler

Föreställ er att ni går sista terminen på er utbildning och Gyllin (2017)
ska söka jobb. Drömföretaget AB ska attrahera nya
Catano et al. (2016)
kandidater.
1. Berätta detaljerat hur ni går tillväga när ni
söker jobb och vilka faktorer som avgör vilka
företag ni söker jobb hos.
2. Om ni skulle ge tips till Drömföretaget AB om
hur de kan locka kandidater, vad skulle ni säga
då? Var kreativa!

Employer branding

Brainstorming. Skriv ner alla faktorer som ni attraheras
mer och mindre av när ni söker jobb och varför.

Parment et al. (2017)

Rangordna lapparna med rekrytering- och
bemanningsföretagen.
1. Vilka hade du valt? Motivera varför.
2. Varför attraheras ni mer av vissa
varumärken än andra?
3. Vad har ni för erfarenheter och/eller
uppfattningar av rekrytering- och
bemanningsföretag?
4. Känner ni till andra rekrytering- och
bemanningsföretag utöver dessa? Vad har
ni för erfarenhet och uppfattning av dem?
5. Vad önskar ni att rekrytering- och
bemanningsföretag lockade med för att ni
skulle använda dem?

Parment et al. (2017)
Catano et al. (2016)

3.3.3 Kvalitativ enkät
Som ett komplement till fokusgrupperna utformades en enkät då. En enkät kan liknas vid en
intervju men besvaras på egen hand utan en intervjuare. En kvantitativ enkät består mer av
siffror eller siffror i överförbar bemärkelse som exempelvis kön och ålder, medan en
kvalitativ enkät innehåller respondentens egna ord. De olika formerna av enkäter går att
kombinera med varandra (Trost & Hultåker, 2016). Fasta svar kan kompletteras med öppna
svar, då en enkät kan innehålla både rutor som representerar de fasta svarsalternativen och en
ruta där respondenten får svara med egna ord (Hagevi & Viscovi, 2016). Enkäten i denna
studie är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Till enkäten valde vi att ha
kvantitativa frågor för att få in många svar eftersom det då går snabbare och smidigare för
respondenten att svara. Då enkäten var ett komplement till fokusgruppen låg ändå
huvudfokuset på en kvalitativ metod och att analysera det empiriska materialet på ett
kvalitativt sätt. Respondenterna svarade på både fasta och öppna frågor, detta för att de också
skulle få möjlighet till att utveckla sina svar med egna ord.
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För denna studie användes digitala enkäter, vilket är bättre metod gällande precision, kostnad
och hastighet. Digitala enkäter kodas direkt till numeriska värden vilket gör det enkelt att
analysera och bearbeta den insamlade datan (Hagevi & Viscovi, 2016). Enkäten skapades via
Google formulär som är ett digitalt verktyg och därmed möjliggjorde att utforma och genom
en länk skicka ut enkäten digitalt till de tänkta respondenterna. Enkäten inleddes med ett tack
och en informerande text om studiens syfte, respondenternas anonymitet samt
kontaktuppgifter till oss. Enkätens utformning finns i sin helhet i bilaga 4. För att nå ut till
tilltänkta respondenter skickades enkätens länk via Facebook genom privata meddelanden
och de Facebookgrupper som ansågs väsentliga för studien. Då enkäten var ett komplement
till fokusgrupperna fanns det ett fokus på att få in så många svar som möjlig, därav ombads
personerna som länken skickades till att sprida denna vidare till andra studenter som läser vid
Linnéuniversitetet i Växjö. Av den anledningen kan vi inte fastställa hur många personer som
har nåtts av enkäten och därmed inte heller svarsfrekvensen. Resultatet av enkätens utskick
blev en population på 86 respondenter, med tanke på vår uppsatta deadline ansågs detta antal
acceptabelt för att kunna komplettera svaren som framkom av fokusgrupperna.
3.3.3.1 Urval
Urvalet till studiens enkäter var studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Då vi själva är
studenter där blev det ett icke-sannolikt urval och ett bekvämlighetsurval då respondenterna
var lättillgängliga för oss (Trost & Hultåker, 2016). Det problem som i detta fall kan uppstå
är huruvida urvalet blir representativt för populationen. Detta då enkäten skickades ut till
personer som studerar olika utbildningar vilket riskerar att det blir ett ojämnt antal
respondenter från respektive utbildning. Samtliga respondenter som besvarade enkäten är 90talister och representerar därmed den framträdande generationen på arbetsmarknaden.
3.3.3.2 Operationalisering
Operationaliseringen har även utgått från teoriområdena rekryteringskanaler och employer
branding. Eftersom detta var frågor till en enkät ville vi vara extra tydliga med formuleringen
av frågorna eftersom respondenterna inte hade någon möjlighet att fråga vid eventuella
oklarheter. Anledningen till att huvudområdet den framträdande generationen på
arbetsmarknaden inte togs med i enkäten var för att respondenternas tankar och åsikter som
kommer fram redan är representerade av 90-talisterna. Vi ansåg att det därav hade blivit
irrelevant att fråga 90-talisterna vad de anser om sin egen generation och därmed sig själva.
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Tabell 3
Teoriområde

Frågeställning

Författare

Rekryteringskanaler

Vilken kanal använder du främst när du söker jobb?

Gyllin (2017)
Catano et al. (2016)

Employer branding

Vilken faktor är viktigast för dig när du söker jobb?

Parment et al. (2017)

Hur upplever du rekrytering- och bemanningsföretag?

Parment et al. (2017)

Har du några erfarenheter av rekrytering- och
bemanningsföretag?

Catano et al. (2016)

Har du några bra eller dåliga erfarenheter av
rekrytering- och bemanningsföretag?

Catano et al. (2016)

3.5 Analytisk metod
För att kunna tolka det empiriska materialet har vi utgått från Bryman och Bells (2013) teori
om kodning. Detta är en process där empirisk data kategoriseras och organiseras i teman,
vilket baseras på vanligt förekommande ord, fraser och händelser i det empiriska materialet.
Kodningen bör med fördel ske efter hand då det minskar mängden data att koda samtidigt
samt ökar förståelsen för det empiriska materialet och underlättar det fortsatta urvalet
gällande teorin (Bryman & Bell, 2013). De två kvalitativa intervjuerna, fokusgrupperna och
enkäten sammanställdes direkt när de var genomförda och analyserades för att hitta
gemensamma teman och kategorier hos intervjupersonerna samt nya teoretiska begrepp för
den fortsatta studien. För att analysera och tolka data som framkommer vid enkäter kan olika
datorprogram användas (Bryman & Bell, 2013). Den digitala enkät som skapades via Google
formulär kodades automatiskt och sammanställde svaren i diagram allt eftersom de kom in,
vilket gjorde det enkelt att analysera och tolka de fasta svaren. För att analysera och tolka de
öppna svaren tillämpades samma princip med kodning som vid intervjuerna och
fokusgruppen. Det vill säga en genomgång och sammanställning av alla svar för respektive
fråga för att hitta ord och händelser som gav gemensamma teman och kategorier.

3.5.1 Etiska ställningstaganden
Vår tillämpning av etiska ställningstaganden innehåller de etiska principerna
informationskrav, nyttjandekrav, samtyckeskrav samt konfidentialitets- och anonymitetskrav,
som förmedlades och beskrevs till intervjupersonerna på Rekrytering och Bemanningen AB
innan intervjun började samt till studenterna i såväl fokusgrupperna som i enkäten.
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Informationskravet innebär att information om studiens syfte och de steg som ska genomföras
måste meddelas till respondenterna. Nyttjandekravet avser att all information om de
inblandade personerna endast används för studien. Samtyckeskravet innebär att de personer
som ingår i studien informeras om att deras medverkan är frivillig och kan upphöra när som
helst. Konfidentialitets- och anonymitetskravet betyder att personuppgifter och information
om/från de inblandade personerna inte blir tillgängligt för obefogade personer (Bryman &
Bell, 2013). De etiska principerna har varit i beaktande vid genomförande av såväl
intervjuern och fokusgrupperna som enkäten (se bilaga 4), där de medverkande personerna
har varit helt anonyma. Personerna som intervjuades benämns därav inte med deras riktiga
namn i rapporten, i stället benämns personen som intervjuades först på Rekrytering och
Bemanningen AB som Intervjuperson 1 och den andra personen som Intervjuperson 2.
Personerna som deltog i fokusgrupperna är också anonyma i rapporten och benämns som
deltagare. Respondenterna i enkäten blev automatiskt anonyma via Google formuläret, vilket
framgick i enkätens inledning för respondenternas vetskap. Anonymiteten har varit viktigt för
oss för att alla de medverkande skulle kunna yttra sig utan konsekvenser, dock har det funnits
i åtanke att deltagarna i fokusgrupperna kan ha påverkat varandra. Vad vi vill belysa är att det
var viktigare att få fram vad de medverkande sa än vem som sa vad. Deltagarna informerades
inledningsvis om studiens syfte samt att deras medverkan endast är avsedd för studiens syfte
och kan upphöra när som helst. Under fokusgrupperna visades sex olika logotyper som
tillhörde varsitt ett rekrytering- och bemanningsföretag (se bilaga 3) och som deltagarna fick
diskutera kring. I det empiriska materialet valde vi att exkludera namnen på företagen då vi
inte ansåg att det var relevant att veta vilket företag som deltagarna diskuterade eller
resonerade kring utan hur de resonerar.

3.5.2 Kvalitetsmått
För att göra en bedömning på kvaliteten i en kvalitativ forskning tillämpas två grundläggande
kriterier; trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består bland annat av pålitlighet, styrka och
bekräftelser.
Överförbarhet handlar om hur bra resultatet går att överföra till en annan miljö. Detta genom
att studiens forskare ska gå in på djupet för att veta vad som är av mest betydelse från den
sociala verklighet som har studerats. Det handlar även om att skapa någon typ av kunskap
som är översättningsbar och kan göras meningsfull för någon annan (Bryman & Bell, 2013).
För att framställa en ärlig bild av hur studien ska uppfattas av andra har vi i den mån det gått
fördjupat oss inom forskningsämnet. Denna fördjupning har uppnåtts genom att endast
inkludera relevant teoretiskt och empiriskt material för att besvara studiens frågeställningar
och syfte, vilket på så vis ökar möjligheten att överföra resultatet till ett annat sammanhang.
För att kunna få en fördjupad kunskap för hur rekrytering- och bemanningsföretag kan stärka
varumärket har vi valt att fokusera på de tre huvudområdena rekryteringskanaler, employer
branding och den framträdande generationen på arbetsmarknaden.
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Vi har i vår rapport försökt att vara så tydliga som möjligt genom att ha en följsam struktur
genom hela studien, för att läsaren ska kunna förstå resultatet på liknande sätt som vi har
gjort.
Pålitligheten av den kvalitativa forskningen granskas av utomstående personer som går
igenom rapportens faser såsom problemformulering, intervjuer, undersökningspersoner,
analys etc. Granskarna gör en bedömning av varje fas för att säkerställa rapportens
pålitlighet, det vill säga om det går att tro på det som forskaren redogör för sina
utgångspunkter. Forskaren ska vara transparent i sin forskning och tro på det forskaren gör
(Bryman & Bell, 2013). Studiens pålitlighet har säkerställts genom att handledare,
examinator och opponenter har granskat rapporten under hela processen av
uppsatsskrivandet. Utifrån deras granskning har olika synpunkter diskuterats som vidare
utgjorde grunden för olika korrigeringar, och därmed ökar studiens pålitlighet.
Styrka och bekräfta är något som forskare måste göra för att rapportens resultat är baserat
utifrån intervjupersonernas värderingar. För att rapporten ska visa en ärlig bild av
intervjupersonens sociala verklighet är det viktigt för forskaren att hålla personliga
värderingar borta från rapporten. Detta för att inte påverka utförandet av slutsatserna från
undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Under studien har vi haft ett objektivt
ställningstagande för att inte lägga några personliga värderingar vid insamlingen av det
empiriska materialet. Detta har vi säkerställt genom att alla har varit med under såväl
intervjuerna som fokusgrupperna. Vi har också läst och granskat alla rapportens delar
tillsammans för att ha möjlighet att diskutera eventuella oklarheter och därmed undvika
missförstånd. På så vis kan rapporten framställas på ett ärligt sätt.
Äkthet är ett annat kriterium där forskaren i sin studie ska uppnå en rättvis bild av den data
som blivit insamlad (Bryman & Bell, 2003). Vi har valt att genomföra två separata intervjuer,
detta för att materialet som framkom vid respektive intervju inte skulle ha någon inverkan på
varandra. Detta gäller också för enkäten där studenterna har fått möjlighet att uttrycka sina
tankar utan att någon annan intervjuperson eller vi som forskare har kunnat påverka dem
under processen. Dock skiljer sig fokusgrupperna åt där det fanns en risk att deltagarna
påverkade varandra. Detta är inget som vi kan påvisa men om så är fallet riskerar det att dra
ner äktheten. Vid återberättandet av intervjuerna och fokusgrupperna har vi försökt att
återskapa det som framkom genom att exempelvis lyfta fram betydelsefulla citat från de olika
intervjupersonerna och deltagarna.
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4.0 Empiri
Detta kapitel presenterar studiens empiriska material samt de identifierade teman som har
framkommit. Först redogörs en sammanställning av de två intervjuerna på Rekryteringen och
Bemanningen AB där studiens huvudområde låg i fokus. Intervjufrågorna som ställdes
besvarades på liknande sätt av både Intervjuperson 1 och Intervjuperson 2 och därav
presenteras intervjuerna tillsammans. Detta följs av en sammanställning av fokusgrupperna
som i detta kapitel redovisas var för sig, det vill säga Fokusgrupp 1 och Fokusgrupp 2.
Anledningen till denna uppdelning var dels för att grupperna tog olika riktningar i
diskussionerna och dels att det blev tydligare att få fram det viktiga i respektive grupp.
Slutligen presenteras en sammanställning av enkäten.

4.1 Intervju på Rekrytering och Bemanningen AB
Intervjuperson 1 har arbetat på Rekrytering och Bemanningen AB i 13 år och har en roll som
innebär att få in kandidater till de utannonserade tjänsterna. Intervjuperson 2 är
rekryteringsansvarig och har arbetat där sedan november 2017. Rollen som
rekryteringsansvarig innebär främst att hitta rätt person till olika kunder, detta genom att vara
den första personen som tar emot beställning från kund och hitta kandidaterna. Det kan vara
en direktrekrytering där Rekrytering och Bemanningen AB hittar personen och gör själva
rekryteringsjobbet men kunden själv sköter anställningen. Det kan också vara rekrytering till
bemanning som innebär att Rekrytering och Bemanningen AB även sköter anställningen och
betalar ut lön till kandidaterna som arbetar på ett eller flera ställen.
Rekryteringskanaler
Enligt Intervjuperson 1 finns det alltid ett behov av att hitta kandidater till de utannonserade
tjänsterna och för att få in kandidater till de olika tjänsterna har det tagits fram en
standardiserad arbetsprocess som beskriver tillvägagångssättet för att nå ut till rätt personer.
Det centrala i arbetsprocessen är jobbannonsen och för att säkerställa att all nödvändig
information finns granskas jobbannonsen utifrån en checklista med tre flikar.
● Flik 1 - avser tips och råd för att förbättra jobbannonsen, då det är viktigt att den utformas
professionellt och på rätt sätt så att det blir enkelt för kandidaten att läsa. Annonsen inleds
alltid med en ingress som ska locka kandidaterna, vilket följs av en kort beskrivning om
uppdragsgivaren/kunden. I de fall som kunden inte vill nämnas vid namn i annonsen skrivs
en kort anonym beskrivning för att kandidaterna ändå ska få en liten uppfattning var de
söker sig till. När det gäller anställning på olika ställen benämns detta som varierande
jobb. Vidare följer en beskrivning om själva tjänsten, till exempel arbetstider och vad
jobbet innebär, även i detta fall för kandidatens skull så att de vet vad de ger sig in på.
Därefter finns information om de personliga egenskaper som efterfrågas hos kandidaten,
om anställningen och slutligen hur kandidaten går tillväga för att ansöka.
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● Flik 2 - innehåller mer djupgående och reflekterande frågor såsom “hur kandidaten skulle
påverkas efter att ha läst annonsen”. Hänsyn tas även till vad kunden har för tankar kring
hur tjänsten ska marknadsföras och hur kundens varumärke upplevs samt hjälper eller
stjälper Rekrytering och Bemanningen AB.
● Flik 3 - avser aktiviteter för att sprida uppdraget, bland annat marknadsföringsmöjligheter
såsom uppsättning av affischer eller sponsrad kampanj, för att sprida jobbannonsen. För att
öka träffsäkerheten är varje aktivitet riktad till en respektive målgrupp. För att fånga rätt
målgrupp försöker Rekrytering och Bemanningen AB utgå från kandidatens perspektiv
genom att reflektera över vad kandidaten lockas av när de läser jobbannonsen. Det läggs
även stor kraft på sökoptimering för att sökmotorer som Google eller Bing ska hitta
annonserna, som sedan hittas av kandidaterna. Genom sökordsoptimering säkerställer
Rekrytering och Bemanningen AB att rätt ord används för de kanaler som kandidaterna
använder vid jobbsökning. På så vis stärks annonsen i olika kanaler.
Det vanligaste sättet att hitta kandidater är enligt Intervjuperson 2 att kandidaterna aktivt
söker jobb vilket ofta sker genom annonseringar. Däremot finns det en databas-/bank med
kandidater som har olika kvalifikationer och som Rekrytering och Bemanningen AB är
bekanta med. Sedan verifieras det om någon av dessa kandidater anses passa för en viss kund
kontaktas kandidaten i fråga direkt. Ibland får Rekrytering och Bemanningen AB tips om
kandidater från olika håll, i vissa fall har kunden själv fått tips på kandidater medan i andra
fall får Rekrytering och Bemanningen AB tips på kandidater från vänner och bekanta.
Rekrytering och Bemanningen AB ställer också ut och medverkar på olika mässor, då det
ofta händer att flera kandidater registrerar sig samtidigt vilket gör att det är svårt att gå
igenom alla direkt. Det är i dessa fall vanligt att kandidaterna kontaktar Rekrytering och
Bemanningen AB och på så vis upprättas en kontakt mellan parterna.
För att ta reda på vilka kanaler som kandidaterna använder vid jobbsökande har Rekrytering
och Bemanningen AB ett system som rapporterar hur många av kandidaterna som använde
sig av exempelvis LinkedIn eller Facebook. I den mån det går försöker de får kandidaterna att
alltid registrera sig via företagets databas. Digitala kanaler får idag större utrymme än vad
analoga kanaler får. Intervjuperson 1 upplever att Facebook är den sociala medie som ger
mest värde för pengarna, vilket baseras på antal “klicks” och ansökningar som Rekrytering
och Bemanningen AB får in. LinkedIn är också en bra kanal för att attrahera och hitta
kandidater, däremot är Instagram inte lika effektivt. Intervjuperson 2 berättar att det är väldigt
sällan som Rekrytering och Bemanningen AB headhuntar kandidater däremot finns det
kanaler där de aktivt letar, till exempel sociala medier för att se om det finns några
gemensamma kontakter eller om en kandidat har taggats i något intressant sammanhang.
Även besök på skolor är vanligt för att träffa studenter som går ett specifikt program som
innefattar specifika kunskaper som kunderna till Rekrytering och Bemanningen AB
efterfrågar.
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Överlag anser Intervjuperson 2 att deras annonsering fungerar bra och att ansökningar
kommer in. Däremot kan tjänster som kräver vissa kvalifikationer vara svårare att hitta och
om det då inte kommer in några ansökningar gäller det att hitta andra och specifika vägar för
att hitta kandidater.
Employer branding
Intervjuperson 1 menar på att alla företag har både bra och dåliga sidor och att det är viktigt
kunna vara ärlig. För Rekrytering och Bemanningen AB är det väsentligt att hålla det som
utlovas och leva upp till kundernas krav för att vara en attraktiv arbetsgivare. Om Rekrytering
och Bemanningen AB inte lever upp till detta riskerar ryktet att sprida sig och
attraktionskraften minskas successivt.
“Det handlar inte bara om att framstå som bra, om man sen inte är det när människorna väl
börjar jobba där”
(Intervjuperson 1, 2018-04-19).
IKEA är en inspiration för Rekrytering och Bemanningen AB då de har lagt stor kraft på att
bygga upp organisationen inifrån med hjälp av medarbetarna och på så sätt fått ett bra rykte.
Intervjuperson 1 berättar att Rekrytering och Bemanningen AB arbetar mycket med att ta
hand om de medarbetare som redan finns i organisationen och att det ska finnas en röd tråd i
hur medarbetarna uttrycker sig gentemot kunder och kandidater. Det är också viktigt att följa
de lagar och regler som finns för att inte bryta förtroendet till kandidaterna och kunderna, då
det kan ta lång tid att bygga upp en relation på nytt om en lag eller regel bryts.
Enligt Intervjuperson 1 läggs mycket tid och pengar på anpassad marknadsföring då såväl
kandidater som kunder har olika intressen. Intervjuperson 2 berättar att Rekrytering och
Bemanningen AB har ett marknadsteam på nationell nivå som fokuserar på och arbetar med
marknadsföring för att göra deras varumärke attraktivt. För att skapa denna attraktivitet har
även koncernchefen har arbetat mycket med marknadsföringen. Enligt Intervjuperson 2 är
mycket av marknadsföringen riktad mot studenter då det finns ett högt tryck och intresse från
deras sida, vilket gör att mycket pengar läggs på marknadsföring gentemot universitet och
skolor. Det blir också en hel del marknadsföring i sociala medier, till exempel görs mycket
annonsering i olika jobbgrupper på Facebook. Mer lokalt handlar det om att synas och höras
vid frukostmingel och andra evenemang där det finns möjlighet att lämna visitkort. Många
lokalkontor har också säljare som åker runt och tar personlig kontakt med kunder för att hela
tiden visa på en närvaro.
Vidare fick intervjupersonerna berätta om hur de personligen upplever Rekrytering och
Bemanningen AB. Intervjuperson 1 har emellanåt upplevt att de inte levt upp till sina
värdeord, vilket är något som kan förbättras. Likaså upplever Intervjuperson 1 att det ibland
saknas ett “flow” med arbetsuppgifterna och att arbetsbelastningen är något som Rekrytering
och Bemanningen AB bör göra något åt och förbättra.
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“Ibland blir det för mycket jobb på väldigt kort tid och andra gånger händer det inte mycket”
(Intervjuperson 1, 2018-05-19).
Ett annat förbättringsförslag är att införa tydligare processer och att dessa bör vara mer “leaneffektiva”. Däremot har Rekrytering och Bemanningen AB varit väldigt generöst med
utvecklingsmöjligheter och att erbjuda andra tjänster, vilken är en anledning till att
Intervjuperson 1 har stannat kvar. En annan positiv upplevelse är de förmåner som
Rekrytering och Bemanningen AB erbjuder såsom ledigheter på röda dagar etc.
Intervjuperson 2 uppfattar Rekrytering och Bemanningen AB som en seriös arbetsgivare.
Även om bemanningsbranschen generellt sätt har haft ett tidigare rykte som oseriösa menar
Intervjuperson 2 att den känslan inte finns på Rekrytering och Bemanningen AB.
Vidare fick Intervjuperson 1 och 2 frågan hur de tror att andra upplever Rekrytering och
Bemanningen AB, varpå de svarade att företaget upplevs som seriöst och ordningsamt.
Intervjuperson 2 berättar att Rekrytering och Bemanningen AB har genomgått en stor
omorganisation vilket har påverkat organisationen hårt men med tanke på hur de var tidigare
så har hela organisationen nu börjat fokusera på rätt saker, bland annat läggs mer fokus på
kunden. För övrigt arbetar Rekrytering och Bemanningen AB med en så kallad
“nulägeskartläggning” för att ta reda på mer om vad kandidaterna har för intryck av företaget.
Hur kandidaterna upplever Rekrytering och Bemanningen AB menar Intervjuperson 2 skiljer
sig något var i landet det gäller och uppfattningen kan vara olika på olika orter. Överlag är
inställningen till Rekrytering och Bemanningen AB positivt och de upplevs som
professionella, däremot kan det också variera beroende på hur bra kontakt som kandidaten
och kunden upplever. Jämfört med andra rekrytering- och bemanningsföretag anser
Intervjuperson 2 att de inte uppfattas som aggressiva eftersom de inte får headhunta och
därmed inte är ute och jagar kandidater. Med ett rykte om att vara ett stort rekryteringsföretag
finns det inget behov att jaga kandidater på ett aggressivt sätt utan mer fokusera på ett bra
värdskap.
Gällande rykten så menar Intervjuperson 1 att det sprids både bra och dåliga rykten om
Rekrytering och Bemanningen AB på sociala medier, där det i enstaka fall har hänt att vissa
händelser som rör sig om lag eller tvistemål har gjort media inblandat. Enligt Intervjuperson
1 är Rekrytering och Bemanningen AB i nuläget inte helt inbegripna på allt som skrivs i
sociala medier och anser därför att det bör hanteras bättre. Det är främst information- och
marknadsavdelningen som hanterar negativa påhopp och för dialog med media, men handlar
det om missnöje från medarbetarnas sida sker det istället en dialog till den närmsta chefen.
Enligt Intervjuperson 2 är dåliga rykten något som märks en hel del och för att utomstående
ska bedöma det jobb som görs idag är det viktigt att visa på den stabilitet som finns i nuläget
och att det är det som är i fokus.
“Det som har hänt tidigare är en annan tid och det är viktigt att kunna gå vidare”
(Intervjuperson 2, 2018-04-20).
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Hur dåliga rykten hanteras beror på vad det är för typ av kritik. Är det obefogad kritik så är
det viktigt att se över vad som har hänt i just det specifika fallet eller kring en viss person.
Mer generella problem som Intervjuperson 2 menar att de redan är bekanta med kan behöva
tas upp centralt i ledningen då det kan vara något som behöver förändras eller åtgärdas i hela
organisationen. Det finns också bra rykten om Rekrytering och Bemanningen AB som
Intervjuperson 1 berättar exempelvis kan gälla bra omdömen på sociala medier. Däremot
arbetar de inte aktivt med att hantera de omdömen som skrivs, men det finns några lokala
kontor som kommenterar de omdömen som de får på sociala medier. I framtiden menar
Intervjuperson 1 att det troligtvis kommer att bildas två grupper, där den ena gruppen får
hantera alla omdömen som rör kandidaterna och den andra gruppen de omdömen som rör
kunderna. För att hålla ett bra rykte berättar Intervjuperson 2 att kandidaterna ofta tillfrågas
hur de upplevde rekryteringsprocessen och även om det inte är något som dokumenteras så är
det ändå nyttigt och intressant att veta. Att kandidaterna har en positiv upplevelse är alltid
roligt och det blir då något som det talas mycket om. Intervjuperson 2 berättar vidare att det i
vissa fall händer att kandidaterna uppmärksammar sin positiva upplevelse med exempelvis
tårta eller choklad, vilket då noteras i kandidatens profil för att efterträdande personer på
företaget ska få kännedom om det.
Den framträdande generationen på arbetsmarknaden
Att det finns olika generationer på arbetsmarknaden menar Intervjuperson 2 märks då den
yngre generationen, som inkluderar 90-talister, generellt sett har högre krav än den äldre. Den
äldre generationen, som avser personer som är 40 år och äldre, ställer sällan några krav utan
tackar och tar emot vad de får. De är ofta glada och tacksamma och gör sitt jobb, däremot tar
de sällan för sig och gör mer än vad de behöver. Den yngre generationen är mer medvetna
och förhandlingsbenägna och ställer högre krav på till exempel lön, vilket gör dem till tuffare
kandidater. Däremot finns det även “arbetsmyror” i den yngre generation och många unga
bidrar dessutom med idéer. Mellan dessa generationer finns ett mellanläge för de personer
som är runt 30 år och befinner sig i ett stadie i livet där de söker mer stabilitet till exempel då
många vill bilda familj och skaffa barn. De är därför inte intresserade av att regelbundet byta
arbetsplats eller ha något oseriöst utan är tacksamma för vad de har men visar gärna
framfötterna och kommer med idéer, vilket generellt sätt fungerar bra.
Vidare berättar Intervjuperson 1 att Rekrytering och Bemanningen AB har bra koll på att
olika generationer attraheras av olika faktorer och att de har avsatt en del arbete för att förstå
hur de skulle kommunicera med de olika generationerna. Exempelvis är de medvetna om att
ekonomer kanske inte lockas av samma förmåner som tekniker osv.
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4.2 Fokusgrupp 1
Rekryteringskanaler
Det första som diskuterades var hur deltagarna går tillväga när de söker jobb. Deltagarna är
eniga om att det främst är via hemsidor och sina kontakter som de hittar olika jobb. En
anledning till att deltagarna använder sig utav sina vänner och bekanta är för att de får pålitlig
information och en mer verklig bild av företaget.
Ett företag kan enkelt framställas som en attraherande arbetsplats men som inte alltid
stämmer överens med verkligheten och det är då bra att ha kontakter som kan bekräfta detta.
Chanserna för att få jobb kan också öka då vissa företag är svårare att komma in på utan
kontakter. En deltagare anser att det pratas mycket om LinkedIn som det främsta sättet att
hitta och söka jobb på men att många jobb snarare finns på företagens egna hemsida. Att
enbart kolla och gå via LinkedIn ökar risken mer att missa intressanta jobb än att gå in på
respektive företags hemsida. Däremot är deltagarna eniga om att LinkedIn ändå kan vara bra i
en jobbsökningsprocess då det visar vilka personer som arbetar eller har arbetat på en
arbetsplats, och som då kan ge värdefull information om arbetsplatsen.
Vidare diskuteras faktorer som påverkar deltagarna att inte söka sig till ett arbete eller
företag. Hela gruppen är eniga om att jobbannonsen har en stor betydelse och att det ska
framgå tydligt vad arbetet innebär. Däremot anser en deltagare att många annonser idag har
en dålig specificering av jobbet och att vissa annonser endast innehåller en rubrik men saknar
en riktig beskrivning om vilka krav som företaget förväntar sig.
“Det kan stå i vissa annonser att du ska kunna detta, detta är dina ansvarsuppgifter och vad
du ska jobba med, och sedan är dina ansvarsuppgifter något helt främmande. Sådana
oklarheter gör att man lägger det åt sidan“.
En deltagare anser att en jobbsökning handlar om det stora hela, det vill säga en övervägning
av såväl företaget som annonsen. Detta håller en annan deltagare med om och menar att en
jobbannons med en tråkig jobbtitel automatiskt går bort. Däremot exemplifierade en
deltagare IKEAs jobbannonser och att dessa inte är så specifika men att folk ändå söker sig
dit på grund av IKEAs starka varumärke och attraktiva image.
När deltagarna fick möjlighet att diskutera kreativa lösningar på hur rekrytering- och
bemanningsföretag kan utföra sin rekryteringskanaler kom video på tal. Detta ansågs positivt
i den bemärkelsen att det kan locka ett första intresse, vad det är för jobb och typ av företag
samt vilka människor som jobbar där.
“Det säger rätt mycket om stämningen, om de är lättsamma, strikta och sura. Det säger
väldigt mycket på en video”.
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En video kan snabbt och enkelt spridas på sociala medier och därmed locka personer till att
söka. En deltagare menar dock att video är positivt när det kommer från företagens sida, men
om företaget kräver en video som ett komplement till jobbansökan blir det inte samma
positiva upplevelse.
Employer branding
Gällande vilka faktorer som är avgörande när deltagarna söker jobb framkom möjligheten till
utveckling. På många större företag kan det vara svårt att få en bra tjänst från start men att det
då kan finnas möjligheter att växa inom företaget och få en bättre position. En annan
deltagare nämner mentorskap som en viktig faktor och att det på företaget ska finnas en
förståelse för den kunskapen som en person besitter. Däremot är det inte enbart den befintliga
kunskapen som företaget bör ha förståelse för utan det ska finnas hjälp att utvecklas till
exempel med en mentor. Företaget bör även vara nytänkande och inte så “traditionellt”, vilket
snabbt går att få en bild av på deras hemsida.
Inom de yrkeskategorier där valmöjligheterna inte är så många menar en deltagare att det är
viktigt att hitta ett område som är till belåtenhet och som kan ge erfarenhet. Det är också
viktigt att ha en lagom arbetsbelastning däremot kan sådan information vara problematiskt att
få genom arbetsgivaren och det är då återigen värdefullt att ha kontakter. Detta är en annan
deltagare enig om och menar dessutom att arbetsuppgifterna inte får vara för monotona. Även
arbetstiderna är en viktig faktor, däremot är det viktigt att inte vara för kräsen och kräva för
mycket.
“Man ska känna att man är attraktiv för företaget och att jobbet är attraktivt för en själv
samt att det finns ett något slags utbyte där”.
Detta styrde gruppen mot nästa ämne om företags rykten. En av deltagarna har inte hört så
mycket dåliga rykten om de företag som personen i fråga vill arbeta på, däremot finns det
företag med bättre rykte. Större företag som finns på flera orter har ofta ett bättre rykte och
anses mer attraktiva enligt en av deltagarna.
Vidare fick deltagarna rangordna sex olika rekrytering- och bemanningsföretag och utifrån
det diskutera varför de valde vissa varumärken framför andra. Ingen av deltagarna har någon
tidigare erfarenhet vilket i detta fall innebär att ingen har sökt eller fått något jobb via ett
rekrytering- och bemanningsföretag. En av deltagarna påbörjade ett personlighetstest hos ett
rekrytering- och bemanningsföretag men valde att inte slutföra det eftersom det var för
mycket. En annan deltagare uttrycker tydligt sin negativa bild av ett specifikt rekrytering- och
bemanningsföretag och upplever dem som lite väl framåt och i vissa fall för mycket, men
tillägger att det även finns positiva erfarenheter från andra rekrytering- och
bemanningsföretag. En deltagare berättar om sina vänner som arbetar via bemanningsföretag
och som inte vill bli anställda av företaget som de arbetar på eftersom de då skulle få mycket
lägre lön.
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Däremot ses de inte som anställda på företaget och blir nästan lite utanför, varpå en deltagare
uttrycker;
“Bara där tycker jag det känns som något är fel, för då är det dessutom någon som ska ha
pengar där emellan också”.
Även om tidigare erfarenhet av de sex olika rekrytering- och bemanningsföretagen (bilaga 3)
saknades fanns det uppfattningar om dem. Tydligt var att gruppen ansåg två företag mer
seriösa för att de har varit med länge och är därmed väletablerade i branschen. En deltagare
nämner också att ett av dessa företag ligger bakom många jobbannonser när personen i fråga
har letat jobb genom olika kanaler.
Det fanns också en uppfattning om att ett av de sex rekrytering- och bemanningsföretagen
endast nischas mot en specifik bransch och är därav irrelevant för deltagarnas utbildning.
“Jag har inte sett bemanningsföretag som att man får jättebra jobb, utan att man mer är som
en spelpjäs som slussas runt”.
Utifrån ovanstående citat framkom det en diskussion om att allt fler rekrytering- och
bemanningsföretag etableras då de har insett att det ligger mycket pengar bakom, vilket en
deltagare menar har genererat i att det etiska många gånger glöms bort. En deltagare upplever
att det är lätt att bli utnyttjad och att det saknas garantier vad en person faktiskt får vid en
anställning hos ett rekrytering- och bemanningsföretag eftersom det i slutändan inte är hos
dem du arbetar. En deltagare berättar om en kortare intervju hos ett rekrytering- och
bemanningsföretag där deltagaren själv fick tala om sina jobbtankar och att detta generellt
sätt gav en bättre bild av dem. Det upplevs som mer positivt än att endast fylla i ett formulär.
En annan deltagare menar dock att uppfattningarna kring rekrytering- och bemanningsföretag
varierar beroende på tidigare erfarenheter och att det finns personer som får vara på ett och
samma företag under en längre tid.
Den framträdande generationen på arbetsmarknaden
Utan att deltagarna ombads att diskutera generationer var det ändå något som kom på tal.
Detta utifrån att en deltagare nämnde att det idag är en ny generation på arbetsmarknaden
som vill nå toppen direkt och hitta genvägar för att göra det. En annan deltagare menar att det
överlag inte längre är lika enkelt att klättra på samma sätt inom ett företag på grund av att fler
studerar och skaffar sig en akademisk utbildning.
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4.3 Fokusgrupp 2
Rekryteringskanaler
Det första som gruppen diskuterade var deras tillvägagångssätt när de söker jobb där
LinkedIn snabbt kom på tal. En deltagare som använder kanalen skriver in keywords och
utifrån det gör en noggrann genomgång av annonsen, det vill säga hur jobbet beskrivs och om
det är tilltalande. En annan deltagare gör ofta sökningar på företags hemsida och tycker det är
viktigt att de följer med i den tekniska utvecklingen. Detta är gruppen eniga om, varpå en
deltagare menar att företagens hemsidor varierar då vissa företag endast har kontaktuppgifter
medan andra är mer kreativa vilket skapar attraktivitet. Vidare ansågs dåligt och mindre
kreativa hemsidor inte så lockande. En deltagare nämner också att många rekrytering- och
bemanningsföretag kommer upp i flödet på sociala medier men att det då inte framgår vilka
de är, vad som finns eller vad de gör.
Vidare fördes en diskussion kring kreativa lösningar för rekryteringskanaler. En deltagare
nämnde en IKEA-kampanj där de jobbsökande fick ta kölappar för att komma på en
“speeddating-intervju”, utifrån dessa bedömde IKEA vilka kandidater som de ansåg lämpliga
att gå vidare med. Detta ansågs som ett kreativt sätt då ett vanligt CV och analytiska tester
känns uttjatat och tråkigt. En annan deltagare gav Loréal som exempel när det gällde att tänka
utanför boxen. Kandidaterna som sökte jobb skulle göra tre videopitchar som sedan
publicerades på en av företagets sociala medier. Vidare berättade en deltagare om ett arbete
som guide på Irland där kandidaten fick spela in en videoansökan där personen i fråga fick
utföra en guidetur i sin egna hemstad, vilket gav företaget en bra bild av den sökande.
En annan rekryteringskanal som ansågs värdefull av en deltagare var den personliga
kontakten, där rekrytering- och bemanningsföretagen pratar med studenter face-to-face och
förklarar hur det fungerar när de söker jobb. Något som handlar om att ha effektiva recept
och att möta målgruppen, till exempel på mässor krävs det mer än att enbart stå i montern och
vänta på att besökarna ska komma. En deltagare berättar om en mässa där flera rekryteringoch bemanningsföretag fanns med som utställare men där ett av dem utmärkte sig mer än de
andra, vilket berodde på en person som representerade företaget i montern. Personen tog sig
tid att prata med alla besökare och var ärlig med att det i alla rekrytering- och
bemanningsföretag finns såväl bra som dåliga jobb och att alla jobb inte kommer vara bra.
Employer branding
Vid den tidigare diskussionen om hemsidor som rekryteringskanal fann en deltagare det
positivt att kunna se bilder på företagets lokaler då det ger en uppfattning om företaget har en
bra arbetsmiljö. Exempelvis föredrar personen i fråga en mer kreativ arbetsplats framför mer
sterila lokaler. Detta fick gruppen att komma in på vilka faktorer som är viktiga när de söker
jobb. Företag som talar om vad deras anställda gör för företaget och vad företaget gör
tillsammans nämndes som mer viktiga faktorer än vad själva företaget gör. Att företagets och
individens mål och visioner överensstämmer ansågs också som en betydande faktor.
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En deltagare menar att företaget behöver vara upplyftande med en positiv energi och att det
därför är viktigt hur företaget framställer dess ledord och vision. Med det menades att
företagets ledord bör finnas hos rekryteraren likväl som hos medarbetarna.
“Det är lika viktigt för ett företag att vara en attraktiv arbetsgivare, som det är för en
arbetssökande att vara attraktiv för ett företag”
Citatet inledde nästkommande diskussion om företags rykte. En deltagare berättade om sin
flickvän som fått en “sjukt dålig känsla” efter att ha varit på en jobbintervju vilket avgjorde
hennes beslut om att tacka nej till den arbetsgivaren. En annan deltagare menar att företagets
etiska värderingar är en avgörande faktor om de är attraktiva eller inte, och att det är viktigt
att företaget synliggör sina miljömässiga och sociala värderingar för att säkerställa att det är
ett företag som man stolt kan stå bakom. Deltagaren nämner ett exempel om att många
marknadsföringsjobb erbjuds på företag med ett “fancy” namn men som är ett tobaksföretag
och att det då blir svårt att attraheras av företaget eftersom företagets och de personliga
värderingarna skiljer sig åt.
En annan faktor som deltagarna fann viktig för att företag ska attrahera kandidater är att
under anställningsintervjun inte bara ställa standardfrågor, utan även frågor som går utanför
de traditionella ramarna då det mesta redan besvaras i ett CV. Detta hade visat på ett större
engagemang gentemot den jobbsökande samt ökat förståelsen för vad det är för person och
hur personen fungerar. En annan deltagare berättar om en gång där det efter att intervjun var
avslutad blev en rundvandring på företaget vilket gav möjlighet att träffa såväl medarbetare
som gruppchefen. Avdelningarna på företaget var uppdelade utifrån medarbetarnas
personligheter, där de personligheter som enligt personlighetstester passade bäst ihop
arbetade på samma avdelning. Denna upplevelse ansåg deltagaren som givande och att det
visade ett engagemang från företagets sida genom att de tog sig tid att ta reda på vad som är
bäst för kandidaten.
Vidare diskuterades karriärmöjligheter som ett viktigt lockbete för företag att använda. För en
deltagare innebär karriärmöjligheter att en första position ska kunna leda till en annan
position i samma led alternativt till en högre uppsatt position. Att företagets varumärke finns
beläget på flera orter och/eller länder är också attraktivt. En annan deltagare instämmer och
menar att det är viktigt att känna ett ansvarstagande och möjlighet till karriär.
“Om jag skulle vilja söka jobb så är det viktigt att de delar ut lite ansvarstagande, att man
får en position som man måste ta hand om själv och det finns möjlighet till karriär. Så att det
inte bara blir så att man får sitta på den posten i fem och du kan inte göra någonting men vi
kommer att behöva dig här i fem år. Då börjar man ju ställa sig frågan varför”.
För en deltagare är det viktigt att det talas om internutbildningar, då det visar att personer
som arbetar som till exempel sekreterare eller håller på med kopiatorn har en lika viktig del i
företaget.
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Samma deltagare menar att det är svårt att arbeta i allt för hierarkiska företag där personer i
olika roller ser ner på varandra och att personer i ett och samma företag inte får värderas
olika. En annan deltagare fyller i om att en bra organisationskultur är viktigt, vilket förde
resonemanget vidare till faktorer som inte skapar attraktivitet hos ett företag. En deltagare
nämner betydelsen av att det är högt i tak och en miljö där det är okej att komma till tals och
ta upp om något är fel. Deltagaren upplever dock många företag som är rädda för att veta vad
folk tycker men menar att det då istället leder till att medarbetarna pratar bakom ryggen,
vilket i längden påverkar såväl medarbetarnas välmående som företaget i stort.
Utifrån det är gruppen eniga om att det är viktigt att lyfta det som är problematiskt och ta upp
det i gruppen så att alla har möjlighet att vara med och påverka. Baserat på de faktorer som
ansågs attraherar respektive inte attraherar kandidater fördes vidare en diskussion hur företag
till det faktum kan locka kandidater.
“Att skapa falska förhoppningar och få något att låta bra och sen bara nej det blev visst
något helt annat, det är inte okej. Så ärlighet är viktigt“.
En av deltagarna anser att det är viktigt att företagen även är genuina redan i
jobbeskrivningen om vad det är för typ av jobb och vad det innebär för arbetsuppgifter.
Deltagaren berättar om sin kompis som fick helt andra arbetsuppgifter än vad som först hade
utlovats och menar att de som inte har haft något jobb tidigare eller varit utan jobb en längre
tid riskerar att bli utnyttjad av företagen. Förutom att det ger den jobbsökande falska
förhoppningar påverkar det företaget negativt med dåligt rykte liksom att de framstår som
oärliga. För en av deltagarna är det viktigt att det sker en riktig rekryteringsprocess där det
framgår att det är flera kandidater, dels då det får personen i fråga att känna sig utvald och
dels ger en uppfattning om att företaget är en attraktiv arbetsgivare. Att företagen är jordnära
nämns också som viktigt. Med det menar en av deltagarna att företaget inser att jobbet inte är
allt och att medarbetarna inte hindras från att ha ett privatliv vid sidan av jobbet, till exempel
genom att företaget tvingar dem att arbeta över. Detta är en annan deltagare enig om och
poängterar att de företag som inte har några “fasta arbetstider” måste vara ärliga med att det
periodvis kan bli ett hårt arbete som då går utanför de traditionella arbetstiderna. Är företaget
ärliga från början med exempelvis arbetstiderna kommer medarbetarna att ha det i åtanke,
men om företaget döljer det riskerar det i stället att bli en chock för medarbetarna när de
tvingas arbeta övertid.
Fortsättningsvis fick gruppen rangordna sex olika rekrytering- och bemanningsföretag (se
bilaga 3) och utifrån det diskutera varför de fann vissa varumärken mer attraktiva än andra.
Hela gruppen var eniga om att ett av rekrytering- och bemanningsföretaget är mer attraktivt,
vilket bland annat berodde på ett specifikt koncept som de har återkommande varje sommar
och som deltagarna anser lockar eftersom det ger möjlighet för en fortsatt utveckling. En
deltagare tycker också att de har en tydlig hemsida medan en annan deltagare nämner att dem
tillsammans med två av de andra rekrytering- och bemanningsföretagen ofta kommer upp i
flödet på sociala medier. En av deltagarna uppfattar ett av rekrytering- och
bemanningsföretagen som väletablerade och stora i hela världen. Utöver det ansåg sig
deltagarna vara dåligt insatta då ingen hade gått via ett rekrytering- och bemanningsföretag.
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Den allmänna uppfattningen var att det överlag finns en negativ bild av rekrytering- och
bemanningsföretag och att de personer som har svårt att få jobb vänder sig dit, likt en
arbetsförmedling. Rekrytering- och bemanningsföretag blir därför ofta ett andrahandsval, det
vill säga att man försöker på egen hand först men om det inte ger något resultat vänder man
sig dit. En deltagare berättar om ett företag dit ett antal “skumma personer” har anställts via
ett rekrytering- och bemanningsföretag och att detta har gett en mer skev och negativ bild av
rekrytering- och bemanningsföretag. Däremot tycker deltagarna att det är tråkigt att det finns
en sådan negativ bild, varpå en deltagare berättar om en person som har varit anställd av ett
rekrytering- och bemanningsföretag och som vid ett avslutat jobb fick ett nytt jobb direkt,
vilket har givit en bra uppfattning. En annan deltagare anser också att rekrytering- och
bemanningsföretag är ett bra koncept vilket är särskilt bra för personer som har svårt att få
jobb. Utifrån det perspektivet kan rekrytering- och bemanningsföretag liknas vid en
platsbank, vilket ansågs som positivt då de täcker flera tjänster inom olika områden.
En deltagare ser ett större värde i att bli anställd av företaget själva, då det ger en större
säkerhet och trygghet samt att det blir mer personligt. En deltagare poängterar att det måste
finnas en tydlighet vad det innebär att bli anställd via ett rekrytering- och bemanningsföretag.
Vad händer om det inte längre finns något behov hos företaget som man blir anställd på? Kan
rekrytering- och bemanningsföretaget då fixa ett nytt jobb?
Den framträdande generationen på arbetsmarknaden
Att företag hänger med i utvecklingen och aktivt följer trender tycker deltagarna är viktigt,
varpå en deltagare menar att företag som inte följer trender också riskerar att vara
gammalmodiga inom flera andra områden.
“Många företag vill följa de olika trenderna men tar inte riktigt tag i det”.
Detta förde även den här fokusgruppen mot en diskussion kring generationsfrågan utan att de
blev ombedda till det. En deltagare berättar om ett företag som gärna vill följa med i
utvecklingen när det gäller hemsidor och webbutvecklingen men att majoriteten i företaget
inte förstår sig på det och vet hur de ska göra. Företaget är medvetna om att det är viktigt men
de är troligtvis rädda för att lämna över ansvaret till en yngre person. Framförallt för större
företag som omsätter flera hundra miljoner kronor kan det kännas skrämmande att be till
exempel en 22-åring att sköta all webbdata. Detta anser en deltagare är en generationsfråga,
där äldre bolag som tycker att tekniken är skrämmande hamnar efter de nya och mer moderna
företagen. Samtidigt söker sig den yngre generationen till arbetsgivare som är framåt och
integrerade där olika åldrar blandas och det finns en bra mix, något som alla i gruppen tycker
är viktigt.
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4.4 Enkäter
Nedan presenteras resultat och sammanställning från enkäten. Ungefär 62% av
respondenterna är kvinnor och resterande 38% är män. Ungefär 79% av respondenterna
studerar inom fakulteten Ekonomihögskolan, 7% studerar inom Teknik, ca 5% studerar inom
Hälso- och livsvetenskap respektive Samhällsvetenskap. Vidare är ca 98% av respondenterna
19-29 år.
4.4.1 Rekryteringskanaler

Figuren ovan visar att majoriteten av respondenterna främst söker jobb via hemsidor följt av
sociala medier. Den tredje främsta kanalen som respondenterna använder vid jobbsökande är
sina sociala nätverk och kontakter, vilket är en kanal som flera respondenter själva angav när
de besvarade enkäten.
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4.4.2 Employer branding

Majoriteten av respondenterna värderar utvecklingsmöjligheter högst, följt av utmanande
arbetsuppgifter och strax därefter bra kollegor. Den fjärde viktigaste faktorn är lön vilket
följs av företagets rykte som ca 5 % av respondenterna har angett som viktiga faktorer. Som
övrigt har respondenterna lagt till egna svar om att flera av faktorerna har en stor betydelse
när de söker jobb.
På nästkommande fråga om hur respondenterna upplever rekrytering- och bemanningsföretag
och varför svarade ca 76%. Av dessa hade 39% en positiv uppfattning, 35% en negativ
uppfattning och 26% var neutrala i frågan, alternativt hade både en positiv och negativ
uppfattning. Svaren redogörs i punktform nedan.
4.4.2.1 Positiva uppfattningar
De respondenter som har en positiv uppfattning upplever främst att rekrytering- och
bemanningsföretag är till fördel för företag, det vill säga kunderna till rekrytering- och
bemanningsföretagen. Det kommenteras bland annat:
“Ett bra verktyg för företag att hitta anställda och för arbetssökande att hitta jobb. Därför att
man kan enklare hitta och specificera vilka som söker jobbet”.
En respondent nämner också att branschen länkar samman arbetskraft med företag och att det
ger möjlighet till att fler får jobb.
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Respondenterna tycker även att rekrytering- och bemanningsföretag är professionella och att
de ger en möjlighet till varierande jobb samt snabba erbjudande om arbete. Utöver detta anses
lönen vara hög i förhållande till arbetsuppgifterna.
4.4.2.2 Negativa uppfattningar
De respondenter som har en negativ uppfattning om rekrytering- och bemanningsföretag
upplever dem som oseriösa, en respondent anser att de tittar för mycket på tester och för lite
på folks engagemang. Detta är en annan respondent enig om och nämner att:
“Rekrytering- och bemanningsföretagen inte är så personliga utan att de kan skicka vem som
helst till vilket jobb som helst och därmed inte fokuserar så mycket på individen och vad som
passar just den personen”.
Respondenterna upplever också att det är låga löner och en lång arbetsprocess att söka jobb
via rekrytering- och bemanningsföretagen samt att det försvårar chansen till ett fast arbete
vilket gör att det blir en osäker anställning. En respondent anser att rekrytering- och
bemanningsföretag snarare är en kassako som tjänar pengar på att företagen är lata. Att utläsa
från respondenternas svar används således rekrytering- och bemanningsbranschen som en
sista utväg.
4.4.2.3 Neutrala uppfattningar
Bland de respondenter som har en neutral alternativt både positiv och negativ uppfattning av
rekrytering- och bemanningsföretag finns varierande svar. Några anser att de är mer som en
mellanhand som kandidaten måste ta hänsyn till men att är det är positivt med den personliga
hjälp som fås av de anställda på rekrytering- och bemanningsföretagen. En respondent
upplever rekrytering- och bemanningsföretag som “Positiva, men ibland lite för säljande”.
En generell uppfattning är att de är bra men att det ibland blir något rörigt att processen är
lång och att kandidaten hellre vill bli anställd av företaget än som konsult. Andra upplever sig
som en vikarie och utbytbar utan de förutsättningar som den “vanliga” personalen har. En
respondent anser att jobb via rekrytering- och bemanningsföretag är ett bra deltidsjobb men
inget som långsiktigt. Ca 62% av respondenterna har ingen erfarenhet av rekrytering- och
bemanningsbranschen. Resterande 38% har både bra och dåliga erfarenheter. De flesta av
respondenterna delar en negativ upplevelse.
“Jag har varit inhyrd av flera bemanningsföretag och har hittills bara upplevt dåliga
erfarenheter. Bemanningsföretag kan till och med ljuga för att få folk att jobba hos deras
kunder. Jag menar att man kan t.ex. blir lovad en tillsvidareanställning, skriver ett
tillsvidareanställningsavtal men kan få sparken efter två veckor av vilken anledning som
helst. Fackförbund kan inte hjälpa med det för man är inhyrd. Sådant har hänt mig två
gånger! Men det är svårt att undvika att vara inhyrd när de flesta företag samarbetar med ett
bemanningsföretag. I det här fallet så kan man inte söka jobb direkt till företaget, utan blir
istället rekommenderad att kontakta bemanningsföretaget som företaget samarbetar med…”.
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Det kommenteras återigen om att kandidaten blir en mellanhand och runtflyttande. Det är
långa processer som tar tid men en del tester och att kandidaterna får dålig återkoppling som
påverkar den personliga kontakten mellan kandidat och rekrytering- och bemanningsföretag.
En annan respondent upplever dock att personen fått en bra återkoppling där de ringt upp för
att höra hur det går och om kandidaten trivs på den nya tjänsten. En annan upplever att
kandidaten blir bortglömd hos större företag och att företaget inte bryr sig om den anställda
utan mer om företaget.
Det nämns även flertal gånger om en otrygghet vid att bli anställd av ett rekrytering- och
bemanningsföretag. En respondent berättar att person fick 2 veckors förlängning i sin
anställning men att det senare utökades till 3,6 månader sedan till 12 månader. Respondenten
ser dock att det är väldigt positivt att bli erbjuden jobb.
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5.0 Analys
Vi har i detta kapitel följt samma rytm som tidigare i studien, det vill säga utifrån de tre
huvudområdena rekryteringskanaler, employer branding samt den framträdande
generationen på arbetsmarknaden. Med hjälp av teorierna och empirin kommer vi kunna
förstå och besvara våra frågeställningar; Hur kan rekrytering- och bemanningsföretag
använda rekryteringskanaler för att nå ut till rätt kandidater?, Hur kan rekrytering- och
bemanningsföretag stärka varumärket för att attrahera kandidater? Vad attraheras den
framträdande generationen av hos deras framtida arbetsgivare?

5.1 Rekryteringskanaler
För att nå ut till rätt kandidater vid en rekrytering behöver rätt kanaler användas då det blir
såväl kostsamt som tidsineffektivt att använda kanaler som inte direkt når ut till rätt målgrupp
(Gyllin, 2017). Rekrytering och Bemanningen AB ser ett ständigt behov av att hitta rätt
kandidater till de utannonserade tjänsterna och har därför tagit fram en standardiserad
arbetsprocess som de utgår från för att nå ut till rätt kandidater. Därmed undviker Rekrytering
och Bemanningen AB extra kostnader och onödig tidsåtgång vilket ger dem en fördel
gentemot deras konkurrenter samt ett positivt rykte hos kandidaterna som, enligt
fokusgrupperna, inte föredrar långa rekryteringsprocesser.
Insikten om vilka kanaler som är rätt får Rekrytering och Bemanningen AB genom ett system
som registrerar de kanaler som kandidaterna använde när de sökte ett jobb. Den ena
fokusgruppen nämner att rekrytering- och bemanningsföretag ofta syns i flödet på sociala
medier men att det sällan framgår vilka de är eller vad de erbjuder. Enligt Gyllin (2017) krävs
det en förståelse för kandidaternas beteende vid ett jobbsökande för att hitta rätt kanaler för
rätt kandidater. Detta strävar Rekrytering och Bemanningen AB efter att få, då de genom att
se utifrån kandidatens perspektiv anpassar varje aktivitet som är avsedd för att sprida
annonser till respektive tilltänkt målgrupp. Mycket arbete läggs också på sökordsoptimering
för att säkerställa att rätt ord används i rätt kanal och överensstämmer med kandidaternas
sökord.
Det centrala i den arbetsprocess som Rekrytering och Bemanningen AB har tagit fram i syfte
att nå ut till rätt kandidater, är jobbannonsen. En jobbannons når ofta ut till fler än de
tilltänkta kandidaterna vilket gör annonsen till bra marknadsföring och tillfälle att sälja in
företaget och deras varumärke (Elg, 2009). Den ena fokusgruppen diskuterar jobbannonsens
betydelse, de menar att det vid en jobbsökning sker en övervägning mellan företaget och
jobbannonsen och att jobbannonser som har en tråkig titel automatiskt utesluts. Elg (2009)
anser det viktigt med annonsens utformning och att texten formuleras så att rätt budskap
kommer fram utan risk att något annat framgår mellan raderna. För Rekrytering och
Bemanningen AB är det viktigt att jobbannonsen utformas professionellt och att det är enkelt
för kandidaterna att läsa. Båda fokusgrupperna är överens om att en jobbannons ska vara
tydlig och korrekt, vilket främst gäller jobbspecificeringen.
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Den ena fokusgruppen menar på att jobbannonser som är oklara vad gäller
jobbspecificeringen läggs åt sidan. Den andra fokusgruppen är enig i det resonemanget och
betonar betydelsen av ärlighet, då en jobbannons som inte överensstämmer med verkligheten
ger företaget ett dåligt rykte om att vara oärliga. Detta understryks av Gyllin (2017) som
menar att annonsens utformning skildrar en bild av företaget och vad de står för. Även
Catano et al. (2016) bekräftar att en jobbannons identifierar arbetsgivaren och kan öka
företagets image gentemot potentiella kandidater. Rekrytering och Bemanningen AB
upplever att deras annonsering överlag fungerar eftersom de mestadels får in ansökningar,
dock framgår det inte huruvida de inkomna ansökningarna är från kandidater med rätt
kvalifikationer och därav inte heller hur Rekrytering och Bemanningen AB framställs i sina
jobbannonser.
Rekrytering och Bemanningen AB berättar att varje jobbannons granskas utifrån en
checklista för att kunna försäkra sig om att all väsentlig information finns med. För att
jobbannonsen ska attrahera kvalificerade kandidater måste den enligt Catano et al. (2016)
innehålla grundläggande information om såväl krav för att utföra jobbet och ersättning som
tillvägagångssätt och sista datum för att ansöka. Detta är något som återfinns i de
jobbannonser som Rekrytering och Bemanningen AB har och överensstämmer således med
det som Catano et al. (2016) uttrycker om att kandidaterna alltid bör finnas i åtanke när
annonsen utformas.
Enligt Catano et al. (2016) är hemsida ett bra verktyg att använda i rekryteringsavseende, då
företag kan nå ut med en större mängd och mer uppdaterad information till ett stort antal
potentiella kandidater samtidigt och till en låg kostnad. I dagsläget ger Rekrytering och
Bemanningen AB mer utrymme åt digitala kanaler än analoga, vilket påvisar deras försök att
förstå kandidaterna då hemsida är den främsta kanalen som används av kandidaterna enligt
denna studie. Catano et al. (2016) menar dock att hemsidans nackdel är att det längre fram
kan dyka upp kostnader i samband med hantering av överflöd med jobbansökningar. Många
sökande har dessutom inte kvalifikationerna som krävs för att utföra jobbet vilket drar ut på
rekryteringsprocessen och därmed ökar kostnaderna. Detta skapar missnöje hos kandidaterna
som, enligt fokusgrupperna, återigen uttrycker betydelsen av en snabb och smidig
rekryteringsprocess.
Hemsidans design diskuteras i en av fokusgrupperna som anser det viktigt att den är kreativ
och att det finns en antydning på att företaget är tekniskt utvecklat för att de ska uppfattas
som attraktivt. Catano et al. (2016) understryker vikten av designen på hemsidan då
jobbsökande inte attraheras lika mycket av hemsidor med låg kvalité. Den ena fokusgruppen
menar att jobben ofta finns på företagens hemsida och att det därför är att föredra än att
endast utgå från en annan rekryteringskanal såsom LinkedIn. Däremot ser fokusgruppen
LinkedIn som en av det främsta rekryteringskanalerna, då den har fördelen att visa vilka
personer som arbetar eller har arbetat på en arbetsplats och därmed blir en slags väg till
referenser och möjlighet till jobb.
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Både Catano et al. (2016) och Parment et al. (2017) lyfter LinkedIn som ett kraftfullt
rekryteringssätt, varpå Catano et al. (2016) menar att kandidater som anställs via LinkedIn
ofta presterar bättre och stannar längre på arbetsplatsen än andra kandidater. Det som talar
emot LinkedIn är att informationen där kan vara opålitlig samt att rekryteraren i ett tidigt
skede kan bilda sig en dålig bild av kandidaten, bland annat av stav- och grammatikfel, trots
att personen i fråga har kvalifikationerna som krävs för jobbet. Rekrytering och Bemanningen
AB tycker att LinkedIn är en bra kanal för att attrahera och hitta kandidater, de letar också
aktivt på olika sociala medier för att se om gemensamma kontakter finns eller om personen i
fråga har närvarat i ett intressant sammanhang. Gyllin (2017) höjer dock ett varningens finger
mot rekryterare att inte dra förhastade slutsatser eller skapa förutfattade meningar om
kandidater.
Ena fokusgruppen samt flera av respondenterna i enkäten använder också sina kontakter vid
jobbsökande, då kontakter kan bekräfta om ett företag är så attraktivt som de anger sig för att
vara. Catano et al. (2016) beskriver nätverkandets betydelse för främst kandidaten och att det
är genom kontakterna i personens nätverk som viktig information om bransch, företag och
arbetsroll tas emot. På så vis kan kandidaten få korrekt bild av arbetsplatsen. Nätverkande
kan sedan leda till referenser vilket Catano et al. (2016) beskriver som en rekryteringskanal
vilket sker via kontakter. Detta kan gynna tre parter. Den redan anställda kan bli belönad för
att ha hittat en bra kandidat, kandidaten har förhoppningsvis rätt bild av företaget vilket gör
att personen i fråga kan komma att stanna längre på arbetsplatsen och slutligen gynnas
företaget av medarbetarna samt av att rekryteringskanalen inte är kostsam. Den första
fokusgruppen diskuterar också att det är genom deras kontakter som de kan få möjlighet till
jobb.
Den andra fokusgruppen ser också personlig kontakt som viktigt vilket innebär att företag
möter målgruppen på exempelvis mässor. Jobbmässor är en kanal som enligt Catano et al.
(2016) kan gynna såväl företag som jobbsökande, då en mässa möjliggör att mer eller mindre
aktiva jobbsökande kan intressera sig för de deltagande företagen och vidare bli potentiella
kandidater. Rekrytering och Bemanningen AB deltar på olika mässor och ofta tar kandidater
kontakt efter mässan, i synnerhet när det blir en stor mängd registrerade kandidater som då är
svår att hantera direkt. Informationsöverflöd menar Catano et al. (2016) är jobbmässornas
nackdel men att det snarare uppstår hos kandidaterna när de under mässan kommer i kontakt
med flera olika företag. Detta informationsöverflöd riskerar därmed att Rekrytering och
Bemanningen AB missar potentiella kandidater liksom att kandidaterna missar attraktiva
arbetsplatser. Öppet hus är en annan rekryteringskanal, som genom att potentiella lokala
jobbsökande bjuds in till företaget på ett mer informellt sätt, möjliggör personlig kontakt
(Catano et al., 2016). Vilket inte är något som framgår av empirin huruvida Rekrytering och
Bemanningen AB i nuläget arbetar med, men som kan vara ett bra alternativ till mässor för
att möta sina kandidater personligen då öppet hus är billigare.
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Överlag hittar Rekrytering och Bemanningen AB rätt kandidater för de utannonserade
tjänsterna, men för mer specifika kvalifikationer kan det krävas särskilda lösningar och andra
vägar att gå.
Daxberg och Wijkström (2015) menar att företag kan gynnas av att vara kreativa i sökningar
efter kandidater. Fokusgrupperna diskuterar främst video som en kreativ lösning, då video till
skillnad från en jobbannons kan ge en tydligare bild av jobbet och arbetsplatsen, och därmed
locka fler potentiella kandidater.

5.2 Employer Branding
5.2.1 Stärka varumärken utifrån
Ett varumärke kan stärkas utifrån och in genom att bland annat sprida gott rykte. Drury
(2016) skriver utifrån sin studie att attrahera högkvalificerade kandidater kräver att företag
har hög status och bra rykte. Enligt studiens empiri visar det sig att status inte har en så stor
påverkan på kandidaternas val. I enkäten var det endast 5% som ansåg att företagets rykte
spelade stor roll. Istället handlar det om karriärmöjligheter, att ha utmanade arbetsuppgifter,
bra kollegor, nytänkande företag etc., det vill säga att det spelar större roll för kandidater med
lägre yrkeserfarenhet att lockas av funktionella varumärkesattribut. Av fokusgrupperna
framkom det att de företag som deltagarna vill arbeta på ofta är större och finns på flera orter,
är mer väletablerad och varit med länge vilket gör att de framstår som mer seriösa, får bättre
rykte och starkare attraktion. Företagets rykte är betydelsefullt för en jobbsökande och där är
bland annat IKEA ett bra exempel som visar på ett starkt employer brand. Detta understryker
fokusgrupperna som flera gånger som tar upp IKEA som ett företag med positiv image vilket
Catano et al. (2016) menar ökar möjligheterna för att få fler arbetssökande.
Respondenter och deltagare från enkäten och fokusgrupperna diskuterar många gånger inte
av egna erfarenheter utan vad andra har sagt och berättat. Denna sortens ryktesspridning var
många gånger i en negativ bemärkelse. Parment et al. (2017) menar på att dålig
ryktesspridning leder till att fler får samma uppfattning vilket påverkar företaget negativt. Det
är därför viktig att företag är uppdaterade på omdömen om deras verksamhet för att förbättra
sin organisation. Detta stärker betydelsen av att Rekrytering och Bemanningen AB behöver
vara medvetna om vad som sägs om dem, då de i nuläget uttrycker att de inte har koll på alla
rykten som sprids på sociala medier. Däremot nämner Rekrytering och Bemanningen AB att
de rykten som kommer till deras kännedom kan de hantera och uttrycker vikten av att inte
bara framstå som bra utan också leva upp till det. Detta ökar lojaliteten vilket Frankelius et al.
(2015) menar kan ge konkurrensfördelar som exempelvis ökad efterfrågan, enklare
marknadskommunikation vilket stärker varumärkeskapitalet och därmed att kandidater
återkommer.
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I fokusgrupperna framkom en relativt tydlig bild av de olika rekrytering- och
bemanningsföretagen, detta trots att tidigare erfarenhet saknades. Det visar på det som
Frankelius et al. (2015) hävdar om att vissa varumärken har större chans att bli vald jämfört
med andra på grund av hög igenkännedom eller dominans. Om deltagarna inte visste vad det
var för företag var den generella bilden av rekrytering- och bemanningsföretag negativ.
Frankelius et al. (2015) trycker även på att företagets identitet och personlighet bör
genomsyra hela företaget för att locka till sig rätt kandidater. Författaren uttrycker:
“Människor väljer sina varumärken på samma sätt som de väljer sina vänner”
(Frankelius et al., 2015 s. 307).
Utifrån fokusgrupperna framkom det att allt fler rekrytering- och bemanningsföretag etablerar
sig, vilket försvårar för kandidaterna att välja rätt företag från början utifrån sin personlighet.
När kandidaten söker ett jobb via rekrytering- och bemanningsföretag men inte går vidare i
rekryteringsprocessen finns det risk att kandidaten får en negativ uppfattning av rekryteringoch bemanningsföretaget, eftersom de ligger bakom beslutet. Således kan vi konstatera att
Rekrytering och Bemanningen AB måste förtydliga sin identitet utåt. Detta för att
kandidaterna från början ska veta vilka som är rätt för dem för att inte riskera att komma
upptäcka detta senare och då få en negativ bild av företaget och sprida dåliga rykten om detta.
Utifrån enkäten kan vi procentuellt se att andelen positiva och negativa uppfattningar är
jämlika, vilket i den meningen betyder att rekrytering- och bemanningsföretagen inte har
lyckats bygga upp en tillräckligt positiv image och ett starkt varumärke för att fler
jobbsökande ska välja den vägen. Det uttrycks bland annat om att de är oseriösa, saknar
personlig kontakt, upplevs som lite väl framåt, har långa rekryteringsprocesser, är som en
sista utväg och att de tittar för mycket på tester istället för på engagemang. För att ändra på
detta går det att ta till olika strategier. Enligt Catano et al. (2016) kan en uppfattning
fastställas genom att associeras med högprofilerade kändisar eller genom att få utmärkelser.
Detta är genom “branding” vilket ska bättra ett företags identitet för att kunna sälja in
varumärket. Något som ligger nära till branding är intygande reklam vilket enligt Mårtensson
(2009) kan vara experter eller typiska konsumenter som intygar att en tjänst, produkt eller
själva företaget är bra för att personifiera fördelarna med varumärket. Catano et al. (2016)
skriver även att företag kan bli mer attraktiva för yngre jobbsökande om företagen bland
annat påvisar miljöhänsyn. En deltagare från fokusgruppen stödjer detta genom att diskutera
vikten av att sina sociala och miljömässiga värderingar stämmer överens med företagets.
Rekrytering och Bemanningen AB bör därmed ha detta i åtanke vid kandidatattraktion.
Det framkommer också av fokusgrupperna att många rekrytering- och bemanningsföretag
generellt sätt är vinstdrivande och främst har lönsamhet i åtanke. Det kommenteras bland
annat att företag inom branschen ses som en kassako och att du som kandidat är en spelpjäs
som bara slussas runt. De etiska värderingarna glöms därav bort vilket enligt den ena
fokusgruppen har en avgörande faktor till varumärkets attraktivitet.
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Därmed försvagas den personliga kontakten allteftersom vilket Parment et al. (2017) skildrar
i teorin gällande personers värderingar.

5.2.2 Stärka varumärken inifrån
Det finns många förmåner som en morot för att locka kandidaterna till att söka tjänster. Drury
(2016) skriver om funktionella förmåner som lön och hälsosjukvård och om materiella
förmåner som företagskultur, utvecklingsmöjligheter och status, som ska motivera
kandidaterna till att arbeta hos företaget. Av empirin går det att avläsa vilka faktorer som mer
eller mindre motiverar kandidaterna, vilket delvis stämmer överens med vad Drury (2016)
nämner. Ur kandidaternas perspektiv är dessa betydelsefulla faktorer;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Utvecklings-/karriärmöjligheter
Utmanade arbetsuppgifter
Bra arbetskollegor
Företagets rykte
Mentorskap
Miljömässiga- och sociala värderingar
Kreativ arbetsplats/Nytänkande företag
Personlig kontakt
Arbetstider/flexibla arbetstider
Lön

Utifrån dessa faktorer vägde utvecklingsmöjligheter tyngst bland kandidaterna varpå en av
kandidaterna uttrycker:
“... det viktigt att de delar ut lite ansvarstagande, att man får en position som man måste ta
hand om själv och det finns möjlighet till karriär. Så att det inte bara blir så att man får sitta
på den posten i fem… “.
Detta upplever även Intervjupersonen 1 på Rekrytering och Bemanningen AB, att det är en
viktig faktor som gjort att personen stannat kvar inom företaget under längre tid. Det nämns
dock av fokusgrupperna att mentorskap är något som saknas hos företag för att kandidaterna
ska få möjlighet att visa på kunskaperna som de besitter. Mentorskapet ska också kunna
fungera som ett bollplank och motivera kandidaterna till att utvecklas och gå framåt i
karriären. Enligt Drury (2016) är vissa förmåner mer uppenbara och konkreta som
exempelvis lön, arbetstider och utformning av jobbannonsen. Exempel på förmåner som inte
är lika uppenbara är en utmanande arbetsplats, bra arbetskollegor och kreativ arbetsplats. När
de senare förmånerna inte uppenbaras måste kandidaterna utgå ifrån den känsla som företaget
förmedlar genom employer branding.
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Gällande lön finns det åtskilda åsikter huruvida den är hög eller låg vid anställning hos ett
rekrytering- och bemanningsföretag. Fokusgrupperna upplever att lönerna generellt sett är
högre, vilket resoneras som en avgörande faktor varför en person är kvar på företaget även
om en känsla av tillhörighet på företaget saknas. Däremot framkommer det av enkäten att
rekrytering- och bemanningsföretag har låga löner och att de snarare upplevs som en
“kassako”, vilket en av deltagarna anser känns misstänksamt och osäkert kring vad du får
som anställd på denna typ av företag. Därmed väljer deltagaren att se rekrytering- och
bemanningsföretag som ett andrahandsalternativ. Som framgick av empirin är lön en
betydande faktor vilket kan bli dyrt för företag i längden om de ska attrahera kandidater med
det. Parment et al. (2017) menar att ett attraktivt varumärke inte behöver innebära att
företaget behöver locka kandidaterna med en hög lön, utan kan attrahera högkvalificerade
kandidater ändå. Ett starkt varumärke kan således få kandidaterna att se lön som en mindre
betydande faktor vilket kan generera i kostnadsbesparingar för företaget.
För att kunna stärka sitt varumärke, status och rykte menar Parment et al. (2017) att företag
ska börja tänka “inifrån-och-ut”, det vill säga att bygga upp en stark identitet och
företagskultur och ta hand om medarbetarna inom verksamheten. Om företaget har nöjda
medarbetare kommer dessa sprida ett gott rykte om organisationen och på så vis göra att
företaget blir mer attraktivt för arbetssökande. Inte nog med att det är medarbetarna som
faktiskt får företaget att växa och öka lönsamheten eftersom att de levererar kundvärdet.
Utifrån empirin är Rekrytering och Bemanningen AB medvetna om att det är viktigt med att
ta hand om sina anställda för att företaget ska gå bra och att andra ska vilja jobba där. De
uttrycker bland annat
“Det handlar inte bara om att framstå som bra, om man sen inte är det när människorna väl
börjar jobba där”.
De nämner även att det är viktigt att hålla det som utlovas för att vara en attraktiv
arbetsgivare. Utifrån fokusgrupperna framkom det även att en del företag har överraskat
nyanställda med arbetsuppgifter som inte alls var gällande för arbetet vilket visar på att de
inte håller sitt löfte.
Frankelius et al. (2015) menar att det är viktigt att omhänderta medarbetarna i organisationen
och inte bara söka efter nya. Detta går att återkopplas till Intervjuperson 2 som säger att
Rekrytering och Bemanningen AB inte jagar kandidaterna på ett tvingande sätt.
Intervjuperson 1 berättar att Rekrytering och Bemanningen AB arbetar mycket med att ta
hand om de medarbetare som redan finns i organisationen och att det ska finnas en röd tråd i
hur medarbetarna uttrycker sig gentemot kunder och kandidater. För att inte relationen ska
brytas till kandidaterna och kunderna är det också viktigt för Rekrytering och Bemanningen
AB att följa de lagar och regler som finns.
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Ett sätt att involvera medarbetarna är att rekrytering- och bemanningsföretag börjar utgå från
medarbetarna. Ett verktyg för att genomföra detta är Coreworkers modell (se figur 2.1) där
medarbetaren involveras i affärsstrategin. Intervjuperson 1 berättar att IKEA har varit en stor
inspirationskälla som lyckats med ett “inifrån-ut-tänk” och jobbar mycket med employer
branding. Även deltagarna från fokusgruppen nämner att IKEA har en stark image och
lyckats med att få de anställda att känna sig involverade.
Det går att utforma medarbetarlöfte för att bygga upp ett förtroende mellan medarbetarna och
företaget som gör det möjligt för medarbetarna att utvecklas inom verksamheten, skapa sig
karriärmöjligheter, ha konkurrenskraftiga förmåner och ansvarstagande uppgifter (Parment et
al., 2017). Dessa förmåner är något som vi tidigare konstaterat är attraherande för kandidater
när de ska söka jobb och detta är något som rekrytering- och bemanningsföretag bör ta till
sig. De framkommer utifrån intervjun att medarbetarna inom organisationen inte lever upp till
sina värdeord och därför behöver förbättras. Istället bör de utforma ett medarbetarlöfte då det
är medarbetarna som ska sättas i första hand. Sakro (2012) skriver att ett medarbetarlöfte
bidrar till en stark företagskultur som blir svår att kopiera för andra konkurrenter och kan
därför tillföra en bättre lönsamhet. Vi ser att rekrytering- och bemanningsföretaget gör helt
rätt i att inspireras av IKEA för att bygga upp sitt varumärke i syfte till att attrahera
kandidater.

5.3 Den framträdande generationen på arbetsmarknaden
Enligt Parment et al. (2017) har 90-talisterna behov av en arbetsplats som erbjuder flexibilitet
och personlighetsutveckling. Rekrytering och Bemanningen AB är medvetna om den nya
generationen som alltmer entrar arbetsmarknaden och arbetar med detta genom att försöka ta
reda på vilken som är den mest effektiva kommunikationen. Deras generella bild av 90talisterna är att de har högre krav på arbetsplatsen och är mer förhandlingsbenägna än de
äldre generationerna. Den ena fokusgruppen menade också att den nya generationen vill nå
toppen direkt men tillägger dock att detta kan komma att bli svårare allt eftersom fler skaffar
sig en akademisk utbildning. Gyllin (2017) understryker detta genom att förklara 90-talisterna
som tävlingsinriktade och vill hela tiden se ett resultat i sitt arbete.
Ena fokusgruppen för en diskussion kring betydelsen av att företaget bör tillåta ett privatliv
vid sidan av jobbet, bland annat genom att inte tvinga till övertid. Gyllin (2017) instämmer
och menar att 90-talisterna vill se koppling mellan arbete och fritidsintresse samt en låg
stressnivå. En deltagare säger också att det är viktigt med lagom arbetsbelastning och att
arbetstiderna är trivsamma. Däremot har deltagaren en medvetenhet om att kraven inte får
vara för höga.
Enligt Parment et al. (2017) lockas kandidater av kreativitet och snabba förändringar, vilket
den andra fokusgruppen är enig om. Vidare diskuterar de att en arbetsgivare som är framåt
och en arbetsplats med blandade åldrar är positivt. Likaså företag som följer trender och den
tekniska utvecklingen.
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Företag är många gånger rädda för att lämna över ansvar till den yngre generationen trots att
de besitter de kvalifikationer som krävs för att utföra arbetet. Gyllin (2017) nämner att
värderingar är en viktig faktor för att 90-talisterna ska trivas med sitt arbete vilket
överensstämmer med det som nämns i en av fokusgrupperna om att det är svårt att attraheras
av företag som har andra värderingar än sig själv. Utifrån dessa diskussioner håller vi med
Parment et al. (2017) om att det är viktigt att arbetsgivaren anpassar arbetsmiljön och skapar
utvecklingsmöjligheter för de nya generationerna som entrar arbetsmarknaden idag och i
framtiden.
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6.0 Slutsats
I detta kapitel redovisar studiens slutsats som besvarar syftet om att fördjupa förståelsen för
hur rekrytering- och bemanningsföretag kan stärka sitt varumärke i rekryteringsavseende. Vi
knyter här ihop säcken med utgångspunkt i de tre huvudområdena rekryteringskanaler,
employer branding och den framträdande generationen på arbetsmarknaden.
Med utgångspunkt i rekryteringskanaler, employer branding och den framträdande
generationen på arbetsmarknaden är en slutsats att alla tre delar är av stor betydelse när det
gäller attraktionen hos rekrytering- och bemanningsföretag. Med dessa tre som
huvudingredienser har vi genom denna studie skapat ett unikt koncept som rekrytering- och
bemanningsföretag kan tillämpa för att vara konkurrenskraftig i branschens snabba tillväxt.
Viktigt att ha i åtanke är att det krävs att alla dessa delar inkluderas för att inte konceptet ska
fallera. Rekrytering- och bemanningsföretag måste var uppdaterade om vilken generation
som är aktuell på arbetsmarknaden för att kunna attrahera denna målgrupp till sin
verksamhet.
Gällande rekryteringskanaler kan slutsatsen dras om att det genom rätt kanaler går att
attrahera rätt kandidater, vilket förutsätter en förståelse för de potentiella kandidaterna. Denna
förståelse kan uppnås genom att se utifrån kandidatens perspektiv gällande vart de letar samt
vilka ord de använder när de söker jobb, dock är det viktigt att inte skapa förutfattade
meningar om kandidaterna. Rekryteringskanaler som har visat sig effektiva är hemsidor,
mässor, personliga kontakter samt sociala medier och LinkedIn. Öppet hus är en alternativ
rekryteringskanal som möjliggör personlig kontakt med kandidater till en låg kostnad. En del
information om företag som är av intresse hos arbetssökande, exempelvis hur medarbetarna
är, kan vara svårtillgänglig vilket då förutsätter att kandidaterna går via andra kanaler för att
få tillgång till den information som företaget inte kommunicerar ut. Sådan information kan
erhållas genom personliga kontakter som ger en mer korrekt bild av arbetsplatsen och i
slutändan gynnar de tre parterna arbetssökande, medarbetare och företag. För att kandidaterna
inte ska få fel bild av rekrytering- och bemanningsföretag måste jobbannonserna återspegla
deras image. Det är viktigt att jobbspecificering är tydlig, då studien har påvisat att
jobbannonser ofta saknar detaljerad information om jobbet och arbetsplatsen liksom att
arbetsbeskrivningen inte överensstämmer med verkligheten. Det välkända ordspråket
“ärlighet vara längst” är därmed något som bör finnas i åtanke vid utformandet av
jobbannonsen. Slutligen tillråds rekrytering- och bemanningsföretag att använda video för att
skildra en verklig bild av verksamheten och på så sätt attrahera framtida arbetskraft.
Employer branding skapar förutsättningar för att bygga upp ett starkt varumärke. Vad som är
meningsfullt att ha i åtanke är ett utifrån-perspektiv och ett inifrån-perspektiv till företaget.
Utifrån-perspektivet inkluderar rykte och omdöme som är väldigt avgörande vid kandidatens
val om att söka eller inte söka sig till organisationen. Funktionella varumärkesattribut har en
mer central betydelse hos kandidater än status och innefattar följande;
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●
●
●
●
●
●
●
●

Utvecklings-/karriärmöjligheter
Utmanade arbetsuppgifter
Bra arbetskollegor
Mentorskap
Miljömässiga- och sociala värderingar
Kreativ arbetsplats/Nytänkande företag
Arbetstider/flexibla arbetstider
Lön

Lön är av mer eller mindre betydelse för kandidaterna däremot kan det konstateras att ett
företag som har ett starkt varumärke inte behöver attrahera kandidater med en hög lön vilket
ger företaget kostnadsbesparingar.
Rekrytering- och bemanningsföretag behöver vara uppdaterade om vad som sägs om dem för
att kunna förbättra verksamheten och stärka varumärket. Viktigt är att inte bara framstå som
bra utan också leva upp till det. Att vara lojal gentemot kandidaterna kan ge
konkurrensfördelar och stärka varumärkeskapitalet. Det är viktigt att företagets identitet och
personlighet överensstämmer med kandidatens. Det gör att risken för dålig ryktesspridning
minskar vilket stärks genom följande citat;
“Människor väljer sina varumärken på samma sätt som de väljer sina vänner”
Inifrån-och-ut-perspektivet förklarar vikten av att ta hand om medarbetarna eftersom de är
ansiktet utåt och kommer att sprida ett gott rykte. Som rekrytering- och bemanningsföretag är
det viktigt att ta hand om kandidaten genom hela rekryteringsprocessen. Även efter ett avlutat
uppdrag kommer kandidaten, likt en tatuering i CV:t, att förknippas med den tidigare
arbetsgivaren och därav är det återigen viktigt med ett bra rykte. En positiv ryktesspridning
kan främjas genom medarbetarlöften som bygger upp förtroende mellan medarbetarna och
rekrytering- och bemanningsföretaget. Slutligen gällande employer branding är det viktigt att
understryka den personliga kontakten och att inte enbart ha affärerna i fokus. Det handlar
således om att ändra rekrytering- och bemanningsföretagens synsätt från business to business
(B2B) till human to human (H2H).
Gällande generationer är det uppenbart att olika generationer attraheras av olika faktorer. För
rekrytering- och bemanningsföretag är den största utmaningen att ha koll på vad dagens
kandidater attraheras av. Den framträdande generationen på arbetsmarknaden efterfrågar
främst flexibilitet, kreativitet och personlighetsutveckling i ett arbete. Detta är av stor
betydelse för rekrytering- och bemanningsföretag att ha i åtanke för att attrahera de bästa
kandidaterna. Rekrytering- och bemanningsföretagens verksamhet måste anpassas för att
matcha kraven från kandidaterna. Detta kan således stärkas med slutorden nedan;
“Det är lika viktigt för ett företag att vara en attraktiv arbetsgivare, som det är för en
arbetssökande att vara attraktiv för ett företag”.
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7.0 Reflektion
Under studiens gång har vi noterat några delar som kunde utförts annorlunda för att lyfta
studien ytterligare. I enkäten hade vi kunnat ha fler svarsalternativ gällande vilken faktor som
respondenterna ansåg vara viktigast när de söker jobb, exempelvis hade vi kunnat lägga till
“företagskultur” och “chef”. Enkätens svarsalternativ hade kunnat omstruktureras så att
respondenterna hade kunnat välja fler än en viktig faktor då det hade gett oss en helhetsbild
av vilka faktorer som varje respondent utgår från vid jobbsökandet. I fokusgrupperna hade vi
kunnat välja deltagare som både har och inte har erfarenhet av rekrytering- och
bemanningsföretag, detta för att jämföra eventuella skillnader hur rekrytering- och
bemanningsföretag uppfattas beroende på tidigare erfarenheter.
Studien hade kunnat få ytterligare ett upplyft om vi å ena sidan hade inkluderat fler
rekrytering- och bemanningsföretag, då vi hade kunnat identifiera likheter och skillnader hur
företagen arbetar med sitt varumärke för att attrahera kandidater. Om vi å andra sidan enbart
tittar på ett enskilt rekrytering- och bemanningsföretag, som vi har gjort i denna studie, hade
fler generationer än enbart 90-talisterna kunnat inkluderats. Genom att utgå från den ena
relationen, gentemot kandidaterna, ser vi en möjlighet i att kunna undersöka hur andra
generationer ställer sig till det som en specifik generation attraheras av hos ett rekryteringoch bemanningsföretags varumärke. Även om 90-talisterna är den dominerande generationen
på arbetsmarknaden finns där fler generationer som hade varit intressant att studera.
Den tredje relationen, som vi i denna studie valde att avgränsa, var mellan rekrytering- och
bemanningsföretag och deras kunder. Likväl som att kandidater väljer att gå via ett
rekrytering- och bemanningsföretag måste rekrytering- och bemanningsföretagen välja
kunder som passar deras kandidater. En intressant infallsvinkel i detta fall är vilken relation
som rekrytering- och bemanningsföretaget är mest lojal mot, kandidaterna eller kunderna.
Vår spekulation är att rekrytering- och bemanningsföretag inte kan göra några affärer utan
kunder vilket gör det till en fråga om pengar. Det blir därav en risk att kandidaterna glöms
bort eller inte får lika mycket fokus, något som bland annat framkom i enkäten och
fokusgrupperna men som inte fick tillräckligt med utrymme i denna studie. Denna tredje
relation gentemot kunderna anser vi vara speciell, då hela rekrytering- och
bemanningsbranschen arbetar med människor på samma sätt som företag inom andra
branscher arbetar med produkter.
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Figurförteckning
Figur 2.1. Coreworkers modell för samverkan mellan affärsstrategi och medarbetarstrategi.
(Parment et al., 2017).
Figur 3.1. “Samband mellan teoretiskt fenomen och operationell definition” (Jacobsen, 2002).
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Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuguide
Uppvärmningsfrågor
•
•
•
•

Informera om intervjupersonens rättigheter för att följa de etiska principerna
Är du okej med att intervjun spelas in?
Hur länge har du arbetat på Adecco?
Vad har du för roll på Adecco idag?

Reflektionsfrågor
Rekryteringskanaler
1. Hur går ni tillväga för att hitta kandidater? (Gyllin, 2017) (Catano et al., 2016)
• Vilka kanaler använder ni? (Gyllin, 2017)
• Hur tar ni reda på vilka kanaler era kandidater använder? (Gyllin, 2017)
• Vilka för- och nackdelar ser ni med de kanaler som ni använder? (Elg, 2009)
• Skiljer sig kanalerna beroende på kandidater och/eller jobben? (Gyllin, 2017)
2. Hur utformar ni era jobbannonser? (Gyllin, 2017)
Employer branding
3. Hur upplever du Adecco som arbetsgivare?
• Hur tror du att andra upplever Adecco?
4. Hur hanterar ni dåliga rykten som sprids om Adecco? (Parment et al., 2017)
• Kan du ge exempel?
5. Hur hanterar ni bra rykten som sprids om Adecco? (Parment et al., 2017)
• Kan du ge exempel?
6. Hur gör ni för att få Adeccos varumärke attraktivt?
• Vilka förmåner lockar ni kandidaterna med? (inkomst, utvecklingsmöjligheter, status,
kultur - vilket de två senaste generationerna lockas av mest)
• Använder ni er av olika förmåner beroende på vilka kandidater som ni vill attrahera?
7. Hur går ni tillväga om ni har en kandidat som är intressant men kandidaten i fråga inte
visar något intresse? (Andersson et al., 2016)
8. Vad har du för uppfattning av de olika generationerna som finns på arbetsmarknaden?
I

Avrundningsfrågor
•
•
•

Är det något mer som du vill tillägga eller undrar över?
Nästa steg är att vi kommer göra en enkätundersökning på universitetet med
ekonomistudenter för att ta reda på vad de attraheras av
Tack för din medverkan

II

Bilaga 2 - Fokusgrupper
Upplägg
1. Välkomna deltagarna och fråga om vi kan spela in
2. Presentera ämnet, syftet med fokusgruppen och upplägget för fokusgruppen
3. Brainstorming 5 min
- Skriv ner alla faktorer som ni attraheras mer och mindre när ni söker jobb av och varför.
Case
Föreställ er att ni går sista terminen på er utbildning och ska söka jobb. Drömföretaget AB
ska attrahera nya kandidater.
• Berätta detaljerat om hur ni går tillväga när ni söker jobbet och vilka faktorer som
avgör vilka företag ni söker jobb hos.
• Om ni skulle ge tips till Drömföretaget AB om hur de kan locka kandidater, vad
skulle ni säga då? Var kreativa!
Aktivitet
Rangordna lapparna med rekrytering-och bemanningsföretagen. Vilka hade du valt?
Motivera varför.
Uppföljningsfrågor
Varför attraheras ni mer av vissa varumärken än andra?
Vad har ni för erfarenheter och/eller uppfattningar av rekryterings- och bemanningsföretag?
• Känner ni till andra rekrytering-och bemanningsföretag utöver dessa? Vad har ni för
erfarenhet/uppfattning av dem? Varför?
Vad önskar ni att rekryterings- och bemanningsföretag lockade med för att ni skulle
använda dem?
4. Berätta om hur vi kommer gå vidare med det insamlade materialet
5. Tack för er medverkan!

III

Bilaga 3 - Logotyper

IV

Bilaga 4 - enkät
Hej!
Tack för att du tar dig tid och svarar på enkäten.
Vi är tre studenter som läser Enterprising and Business Development och vi skriver just nu
vårt examensarbete med syfte att fördjupa förståelsen för hur ett varumärke kan stärkas i
rekryteringsavseende.
Enkäten är helt anonym.
Kontaktuppgifter vid frågor:
Elina Landqvist - el223bf@student.lnu.se
Gabriella Lodin - gl222eu@student.lnu.se
Emma Sjölund - es223if@student.lnu.se
Kön
● Kvinna
● Man
● Icke binärt
Fakultet
●
●
●
●
●
●

Ekonomihögskolan
Hälso- och livsvetenskap
Konst och Humaniora
Teknik
Nämnden för lärarutbildning
Samhällsvetenskap

Ålder
●
●
●
●

19-29
29-39
39-49
50 +

Vilken kanal använder du främst när du söker jobb?
●
●
●
●
●
●

Hemsidor
Tidningar
Sociala medier
Mässor
Radio/TV
Övrigt:_______________________________________________.

V

Vilken faktor är viktigast för dig när du söker jobb?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lön
Utmanande arbetsuppgifter
Utvecklingsmöjligheter
Företagets rykte
Ansvarstagande företag (t.ex. CSR)
Bra chef
Bra arbetskollegor
Flexibla arbetstimmar
Övrigt:________________________________________________.

Hur upplever du rekrytering- och bemanningsföretag? Varför?
Ditt svar
Har du några erfarenheter av rekrytering- och bemanningsbranschen?
Om "Ja" gå vidare till nästa fråga.
● Ja
● Nej
Vad har du för bra/dåliga erfarenheter av rekrytering- och bemanningsföretag?
____________________________________________________________

VI

