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Title: The experience of employer attractiveness and the recruitment process. – A 

quantitative study about the difference between the employed and not employed in 

terms of the experience of the employer attractiveness and recruitment process.  

 

Abstract 

 The purpose of the study was to investigate if there was a difference in the 

experience of employer attractiveness and experience of recruitment process, based on 

whether the respondent had received employment or not at the selected organization.  

The purpose was also to investigate whether there was a correlation between experience 

of employer attractiveness and experience of recruitment process. The questionnaire 

used contained questions about the experience of the recruitment process and employer 

attractiveness, the latter was measured using the Employer Attractiveness scale. The 

study showed that those who became employed rated all dimensions of employer 

attractiveness higher. Furthermore, the study showed that those who became employed 

rated the dimensions fairness and treatment higher. As for the experience of the 

usability of the recruiting tool there were no differences between the groups. The results 

also showed a positive correlation between experience of the recruitment process and 

experience of employer attractiveness.  
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Sammanfattning  

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon skillnad 

vad gäller upplevelsen av arbetsgivarattraktionen samt upplevelsen av 

rekryteringsprocessen utifrån om arbetssökande, till en kommun i Mellansverige, fått en 

anställning eller inte fått anställning. Syftet var även att undersöka om de fanns ett 

samband mellan upplevelsen av arbetsgivarattraktionen och upplevelsen av 

rekryteringsprocessen. Enkäten innehöll frågor som behandlade upplevelsen av 

rekryteringsprocessen samt frågor hämtade från Employer Attractiveness Scale, vilket 

mätte arbetsgivarattraktionen. Resultatet påvisade att de som blivit anställda skattade 

samtliga dimensioner i arbetsgivarattraktionen högre än de som inte blivit anställda. 

Studien visade även att de som blivit anställda skattade dimensionerna gällande den 

upplevda rekryteringsprocessens dimensioner rättvisa och bemötande högre än de som 

inte blivit anställda. Vad gäller upplevelsen av användarvänligheten påvisades ingen 

skillnad mellan grupperna. Resultatet visade ett positivt samband mellan upplevelsen av 

rekryteringsprocessen och upplevelsen av arbetsgivarattraktionen. 
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Introduktion 

 Med anledning av brist på kvalificerad arbetskraft inom flertalet 

arbetsmarknader har det blivit allt viktigare för organisationer att vara en attraktiv 

arbetsgivare (Lievens & Highhouse, 2003). I framtiden kommer konkurrensen att öka 

och arbetsmarknaden förändras på grund av globalisering, teknisk innovation och 

sociala trender (Sylva & Mol, 2009). Det kommer därför bli allt svårare att finna 

arbetskraft, speciellt inom branscher som påminner om varandra och kan erbjuda 

liknande tjänster/produkter till kunderna eller konsumenterna. För att organisationer 

skall kunna stå upp mot framtidens hårda konkurrens om medarbetarna och 

arbetskraften, krävs en väl fungerande rekrytering (Breaugh, Macan & Grambow, 

2008). Genom att arbeta med och utveckla organisationens rekrytering kan 

organisationerna rekrytera rätt kompetens till rätt tjänst och därmed kunna differentiera 

sig mot konkurrenterna (Turban & Greening, 1997; Knox & Freeman, 2006). Samtidigt 

måste organisationerna ständigt arbeta för att bevara och motivera den befintliga 

arbetskraften (Lievens & Highhouse, 2003). Rekryterare står därför inför en utmaning 

att lyckas rekrytera rätt person till tjänsten och samtidigt behålla betydelsefulla talanger 

på arbetsplatsen (Sylva & Mol, 2009). 

Employer branding och employer attractiveness 

 I rekryteringssammanhang används employer branding allt mer för att lyckas 

hjälpa konkurrensutsatta organisationer att rekrytera rätt arbetskraft (Backhaus & Tikoo, 

2004). Employer brand handlar om hur nuvarande och potentiellt anställda uppfattar 

organisationen. Employer branding påverkar individens bild av organisationen utifrån 

funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som organisationen kan erbjuda 

(Lievens, 2007). Det är viktigt att begreppet genomsyrar organisationens värdegrund, 

organisationskultur och policys (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 Employer branding är ett tillvägagångsätt för organisationer att attrahera rätt 

kompetens att söka arbete hos den specifika arbetsgivaren och samtidigt värna om 

medarbetarna som är anställd inom organisationen. Att arbeta med detta leder till att 

organisationen kan stå upp mot konkurrensen. Ett starkt employer brand medför att 

individen får en ökad kännedom om organisationen. Detta resulterar i att potentiell 

arbetskraft upplever en positiv identifikation med organisationen och då skapas 

tillhörighet samt attraktion till att arbeta för organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Intresset för employer branding har ökat, både hos forskare och praktiker, detta i takt 
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med en allt högre konkurrens på arbetsmarknaden om kvalificerad arbetskraft (Mosley, 

2007).   

 Employer attractiveness (kommer fortsättningsvis att benämnas som 

arbetsgivarattraktion) definieras som tänkta fördelar en potentiell anställd ser med att 

arbeta hos en viss organisation. Detta kopplas samman med employer branding. Ju mer 

attraktiv en arbetsgivare uppfattas att vara av medarbetare och potentiellt anställda, 

desto starkare är organisationens employer brand (Berthon, Ewing & Hah, 2005). 

 Arbetsgivarattraktionen kan mätas genom fem dimensioner: social dimension, 

utveckling, intresse, tillämpning och ekonomi (Berhton et al., 2005). Dessa dimensioner 

har sitt ursprung från en teori av funktionella, psykologiska och ekonomiska 

dimensioner som preciserar en organisations employer brand utifrån fördelar som 

medföljer en anställning och gör att individen kan identifiera sig med organisationen 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Utöver de tre dimensionerna (funktionella, psykologiska 

och ekonomiska) utvecklade Berhton et al. (2005) två induktiva dimensioner. Till den 

psykologiska dimensionen tillhör deldimensionerna social och intresse. Den 

funktionella dimensionen innehåller deldimensionerna utveckling och tillämpning. Den 

ekonomiska dimensionen innefattar deldimensionen ekonomi (Berhton et al., 2005). 

 

Rekrytering   

 Individens upplevelse av rekryteringsprocessen kan komma att påverka 

attraktionen till organisationen och om individen skulle acceptera att bli rekryterad samt 

om denne skulle rekommendera arbetsgivaren till andra (Hausknecht, Day & Thomas, 

2004). Rekryteringsprocessen upplevs olika av individer och detta kan i sin tur komma 

att påverka attraktionen till arbetsgivaren. Detta en förklaring till varför attraktionen till 

organisationen upplevs olika av individer. Något som påverkar upplevelsen positivt i 

rekryteringen är att rekryteringsprocessen respektive rekryteringsverktyget är 

transparent och att individen har förståelse för processen (Hausknecht et al., 2004). Det 

är därmed viktigt att ha en genomtänkt urvalsprocess, vilket är ett enkelt sätt för att öka 

den positiva uppfattningen angående rättvisa och mildra de negativa uppfattningarna 

bland de sökande. Information till de sökande angående hur urvalsprocessen ser ut och 

kommer att gå till minskar osäkerheten och ger bättre förståelse för urvalsförfarandet. 

Därmed ökar chansen till att de sökande anser att processen är rättvis. Det har visat sig 

att god kommunikation med de sökande är ett effektivt sätt att främja uppfattningen av 

rättvisa (Lievens et al., 2003). 
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  Användarvänligheten i rekryteringsverktyget vad gäller instruktioner, navigation 

och andra faktorer är observerbara egenskaper av rekryteringsverktyget för den sökande 

och spelar en stor roll om den sökande tycker att rekryteringsverktyget är 

användarvänligt eller inte (Sinar, Reynolds, & Paquet, 2003). Anser kandidaten att 

rekryteringsverktyget uppfyller målen att vara effektivt och användarvänligt ger det ett 

positivare intryck av organisationen (Sinar et al., 2003).  

  För att lyckas attrahera potentiell arbetskraft krävs att organisationerna fokuserar 

på metoder som den potentiella sökande upplever som positivt. Ett exempel på detta är 

att internetbaserad rekrytering, de har visat sig ha positiv effekt för organisationer som 

använder sig av detta (Sylva & Mol, 2009). Studier har visat att slutsatser som individen 

bildar angående rekryteringsverktyget kan påverka den sökandes syn på organisationen 

som attraktiv eller inte (Sinar et al., 2003). Organisationers olika webbsystem, som 

hemsida och rekryteringsverktyg, är relaterat till individens attraktion och attityder till 

arbetsgivaren/organisationen då den sökande skapar sig en bild av organisationen 

(Sylva & Mol, 2009). 

 

Arbetsgivarattraktionen utifrån ett individperspektiv – identifikation, attityder 

och bias    

 En viktig aspekt är att individers identifikation med organisationen påverkar 

arbetsgivarattraktionen. Om individen känner att denne kan identifiera sig med 

organisationen ökar chansen att individen kommer söka arbete hos arbetsgivaren 

(Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels, 1998). Under 

rekryteringsprocessen finns möjlighet att förstärka identifikationen mellan potentiellt 

anställda och organisationen. I detta stadie är den arbetssökande inte en del av 

arbetsplatsen rent formellt, men redan här skapas identifikation genom kognitiva 

grunder som exempelvis information från media, från människor i omgivningen eller 

vid kontaktenen med organisationen genom rekryteringsprocessen, där individen blir 

bemött och utifrån det skapas en uppfattning av organisationen. 

  De som ansvarar för rekryteringen bör vara förstående med hur de väljer att 

presentera organisationen. Det är viktigt att lyfta attribut som medför att den sökande 

skapar en samhörighet till organisationen, vilket genererar identifikation. Individen vill 

känna att dennes värderingar och personlighet är densamma som organisationens. 

Genom detta ökar attraktionen till arbetsgivaren. Studier har visat att rekryterare måste 

försöka kartlägga och förstå vad den arbetssökande har för identitet, för att sedan kunna 
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förmedla nödvändig information om organisationen, för att skapa kognitiv identifikation 

(Xie, Bagozzi & Meland, 2015). För att en organisation skall bevara 

arbetsgivarattraktionen har omvärlden en betydande roll, som ett exempel på detta är 

om något upplevts fel inom rekryteringsprocessen finns en chans att det sprids vidare 

och därmed kan attraktionen till arbetsgivaren minska (Xie et al., 2015).  

  Det är inte enbart individens identifikation till organisationen som påverkar 

upplevelsen av arbetsgivaattraktion. Människor har skaffat sig en mängd olika attityder 

till det som finns och händer i omgivningen. Vissa attityder skaffas för att skydda sig 

mot nederlag (Smith & Mackie, 2007). 

  Individens attityder till exempelvis en organisation kan formas på olika sätt. Den 

instrumentella betingningen innebär att individens personliga erfarenheter kommer att 

påverka attityden. Negativa erfarenheter förstärker attityden negativt, medan positiva 

erfarenheter förstärker attityden positivt. Om en individ har negativa erfarenheter av 

organisationen kommer de förstärka de negativa attityderna (Karlsson, 2007).  

  En kognitiv bias är exponeringseffekten, detta fenomen innebär att individen har 

en attityd till något som förändras. Till de som individen exponeras för ofta och mycket 

medför att de positiva attityderna förstärks. Generellt sätt upplever individen det 

positivare. Det innebär att om individen haft mycket kontakt med organisationen i olika 

sammanhang kan upplevelsen av organisationen anses vara mer positiv, i jämförelsen 

för en individ som inte exponerats lika mycket för organisationen (Karlsson 2007). Just 

denna effekt kan dock vara mindre vid mer komplexa stimuli, men har även där en 

inverkan (Bornstein & D’Agostino, 1994). 

 Attributionen hjälper människor att få en uppfattning av andra människors 

agerande eller till varför en händelse blev som den blev. Det är därmed viktigt för 

organisationer att ha en väl genomtänkt och fungerande rekryteringsprocess. Människor 

attribuerar för att förstå det som upplevs och detta sker oftast omedvetet och automatiskt 

(Weiten, 2012). I en studie påvisades att människor har benägenhet att attribuera mer 

internt vid positiva utfall och mer externt vid negativa utfall. Det som påverkar denna 

effekt är vilken händelse det är som bedöms, situationen som människan befinner sig i 

och individens personlighet (March, 1986). Detta är därmed faktorer som kan komma 

att påverka individens uppfattning av organisationen.  

Instrumentella och symboliska attribut  

  För att få förståelse för hur potentiella medarbetare upplever attraktion till en 

specifik organisation samt deras Employer branding har det instrumentella-symboliska 
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ramverket konstruerats (Lievens & Highhouse, 2003). Denna teori har etablerats inom 

forskningen av Employer branding samt klargör den potentiella medarbetarens 

attraktion till en viss organisation (Van Hoye, Bas, Cromheecke & Lievens, 2013; 

Lievens & Highhouse, 2003).  

  Individer associerar både symboliska (psykologiska) och instrumentella attribut 

till en specifik organisation (Lievens, 2007). De symboliska attributen är psykologiska 

som exempelvis att individen upplever organisationen som ärlig, rättvis och personlig. 

Redan under rekryteringsfasens tidiga skede skapar sig individen symboliska 

(psykologiska) attribut som påverkar synsättet av organisationen (Lievens & 

Highhouse, 2003). Individen har även associationer till instrumentella attribut hos en 

arbetsgivare som exempelvis kollegor, lön, förmåner och arbetsuppgifter. Tidigare 

forskning fokuserade mest på de instrumentella attributen, då man ansåg att dessa 

attribut var de som påverkade arbetsgivarattraktionen mest (Highhouse, Zickar, 

Thorsteinson, Stierwakt & Slaughter, 1999).  

   Men senare forskning har påvisat att både de instrumentella och symboliska 

attributen bygger upp organisationens arbetsgivarattraktion och förklarar varför 

individer blir attraherade av en viss organisation. De påverkar även individens 

uppfattning av organisationen, dessa uppfattningar kan förändras med tiden (Lievens, 

2007).  

  I dagsläget fokuserar många organisationer på att marknadsföra de 

instrumentella attributen för att attrahera potentiella medarbetare, men genom att enbart 

fokusera på dessa attribut försvinner en markant aspekt om vad en organisation 

verkligen är och står för. De symboliska attributen har därmed blivit allt viktigare inom 

arbetet med Employer branding och Employer attractiveness (Lievens, Van Hoye & 

Anseel, 2007). De symboliska attributen är de som påverkar arbetsgivarattraktionen 

mest. Det är dessa som beskriver organisationen och kan medföra att denna sticker ut 

från sina konkurrenter genom att dessa gör organisationen unik, särskilt i de branscher 

som påminner om varandra. Därför bör organisationer lägga fokus på att marknadsföra 

de symboliska attributen (Lievens & Highhouse, 2003). 

  Det är speciellt viktigt för organisationer inom den offentliga sektorn att 

marknadsföra de symboliska attributen. I många fall har dessa organisationer svårare att 

konkurrera mot organisationer inom den privata sektorn, då dessa i regel kan erbjuda 

bättre instrumentella attribut (exempelvis högre lön). Men genom att fokusera på att 

uppmärksamma vilka symboliska attribut som efterfrågas samt nå ut med informationen 
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kan den offentliga verksamheten stå upp mot konkurrensen och lyckas attrahera 

potentiell arbetskraft. Det handlar om att organisationer måste lyckas presentera en 

organisationsidentitet som överensstämmer med potentiella sökandes identitet (Xie et 

al., 2015).  

   Som nämnt råder en stor konkurrens om arbetskraften, och denna förväntas öka i 

framtiden. Men genom att marknadsföra både de instrumentella och symboliska 

attributen kan organisationer stå upp mot konkurrens som råder genom att finna den 

rätta arbetskraften/kompetensen som organisationen behöver (Lievens & Highhouse, 

2003). 

Föreliggande studie  

   Eftersom att det råder en konkurrens, som även förväntas öka i framtiden, om 

arbetskraften inom en rad olika branscher måste organisationer lägga stort fokus i att 

anses som en attraktiv arbetsgivare. En kommun i Mellansverige vill få en förståelse för 

hur arbetsgivarattraktionen upplevs av de sökande, samt om det råder någon skillnad om 

man blivit anställd eller inte anställd av organisationen. De vill även få en förståelse för 

hur de som blivit anställd respektive inte anställd upplever rekryteringsprocessen.  

    Vid organisationen har denna studie gjorts för att undersöka om det råder någon 

skillnad mellan hur dessa grupper upplever rekryteringsprocessen och 

arbetsgivattraktionen. Samt se om det finns samband mellan upplevelsen av 

rekryteringsprocessen och upplevelsen av arbetsgivarattraktionen. Denna kommun 

kommer i fortsättningen att namnges som den valda organisationen. 

Syfte 

  Syftet med denna studie var att se om det förelåg någon skillnad mellan de som 

blivit anställda respektive de som inte blivit anställda, efter att sökt en tjänst hos den 

valda organisationen, vad gäller upplevelsen av arbetsgivarattraktionen (utifrån 

deldimensionerna social, intresse, utveckling, tillämpning och ekonomi) till den valda 

organisationen, samt gällande deras upplevelse av rekryteringsprocessen (utifrån 

deldimensionerna användarvänlighet, rättvisa och bemötande). Studien hade även till 

syfte att se om de fanns ett samband mellan upplevelsen av rekryteringsprocessen och 

upplevelsen av arbetsgivarattraktionen. 
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Frågeställningar 

1) Föreligger det någon skillnad mellan de som blivit anställda respektive inte anställda 

gällande upplevelsen av arbetsgivarattraktionen utifrån deldimensionerna, som mäter 

arbetsgivarattraktion, social, intresse, utveckling, tillämpning och ekonomi till den valda 

organisationen? 

2) Föreligger de någon skillnad mellan de som blivit anställda respektive inte anställda 

gällande upplevelsen av den valda organisationens rekryteringsprocess utifrån 

deldimensionerna användarvänlighet, rättvisa och bemötande? 

3) Finns ett samband mellan upplevelsen av rekryteringsprocessen och upplevelsen 

arbetsgivarattraktion bland de som blivit anställda respektive inte anställda? 

 

Metod 

Deltagare, urval och tillvägagångssätt  

  Respondenterna valdes ut bland de som sökt ett arbete under det fjärde kvartalet 

2015 hos den valda organisationen (en kommun i Mellansverige). Kriterierna för att 

delta i studien var att respondenterna skulle sökt en tjänst hos den valda organisationen 

under det fjärde kvartalet (Q4) 2015. Kontaktpersonen på den valda organisationen 

gjorde ett urval bland de som sökt en tjänst under perioden, där de som blivit anställd 

plockades ut samt respondenter som inte fått en anställning utan enbart sökt en tjänst. 

Samtliga som blivit anställd efter att sökt en tjänst under Q4 plockades fram. Vad gäller 

de som sökt en tjänst men inte anställts, valdes var sjunde person ut. Vid framtagningen 

av respondenterna, hade kontaktpersonen spridningen mellan förvaltningarna i åtanke. 

Via rekryteringssystemet plockades mailadresser fram till respondenterna.  

 En enkät sammanställdes och utformades i programmet Limesurvey. Enkäten 

mejlades ut till 550 respondenter. Mailet innehöll information om studien och att den 

var frivillig samt att all data skulle komma att behandlas konfidentiellt. I mailet 

publicerades en webblänk till enkäten, samt bifogades ett missivbrev (se bilaga 1). 

Enkäten var öppen under tre veckor, och under den perioden skickades tre påminnelser 

till respondenterna.  

  Totalt deltog 106 respondenter i studien; 49 respondenter som fått en anställning 

(14 män och 35 kvinnor) samt 57 respondenter som inte fått anställning (18 män och 39 

kvinnor) under perioden. Åldern på deltagarna varierade från 20 år till 64 år (M = 26, 

SD = 5.28). 
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Mätinstrument 

  Enkäten (se bilaga 2) bestod av 57 frågor (54 av dessa frågor var obligatoriska) 

och var uppdelad i två delar. Första delen bestod av 23 frågor angående upplevelsen av 

rekryteringsprocessen utifrån deldimensionerna användarvänlighet, rättvisa och 

bemötande och var uppbyggd genom att ha en Likertskala från 1 (stämmer inte) till 5 

(stämmer helt). Den första deldimensionen var användarvänlighet och bestod av sex 

frågor från Sylva och Mol (2009) samt Sinar et al. (2003). Frågorna var utformade för 

att mäta instruktioner, navigation och andra faktorer som är observerbara egenskaper av 

rekryteringsverktyget för den sökande och spelar en stor roll om den sökande tycker att 

rekryteringsverktyget är användarvänligt eller inte. Den andra deldimensionen var 

upplevd rättvisa i rekryteringsprocessen och bestod av tre frågor från Lievens, De Cort 

och Brysse (2003), där författarna hade undersökt om respondenten tyckte att 

rekryteringsprocessen hos den valda organisationen var rättvis. Frågorna för 

deldimensionerna användarvänlighet samt bemötande översattes till svenska. Den tredje 

deldimensionen var bemötande och bestod av nio självkonstruerade frågor. Denna del 

handlade om information till de sökande angående hur urvalsprocessen ser ut samt 

tidsplan.  

   Den andra delen bestod av 26 frågor angående upplevelsen av 

arbetsgivarattraktionen. I denna del av enkäten användes mätinstrumentet ”Employer 

Attractiveness Scale” den har utvecklats och validerats av Berthon et al.(2005). 

Frågorna har sedan översatts till svenska av Mikaelian & Palmqvist (2015). Detta 

mätinstrument mäter arbetsgivarattraktionen och är uppbyggd genom att ha en 

Likertskala från 1 (stämmer inte) till 5 (stämmer helt). Skalan är uppbyggd med fem 

dimensioner som vardera innehåller fem frågor. Den första dimensionen är social och 

mäter i vilken utsträckning individen attraheras av en arbetsgivare som kan erbjuda en 

god relation till kollegor samt en rolig arbetsmiljö. Den andra dimensionen är intresse 

och mäter i vilken utsträckning individen attraheras av en arbetsgivare som tar tillvara 

på individens kreativitet samt erbjuder en spännande arbetsmiljö. Den tredje 

dimensionen är utveckling som mäter i vilken utsträckning individen attraheras av en 

arbetsgivare som kan ge sin anställda ökad självförtroende och självkänsla, samt gynnar 

individens karriär. Den fjärde dimensionen är tillämpning som mäter i vilken 

utsträckning individen attraheras av en arbetsgivare som värderar användandet av 

tidigare kunskap samt tillfälle för att utbyta kunskap med andra inom organisationen. 

Den femte dimensionen är ekonomi som mäter i vilken utsträckning individen attraheras 
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av en arbetsgivare som ger anställningstrygghet samt en lön över genomsnittet. I 

enkäten kommer inte frågorna i ordningsföljd utifrån dimensionerna, utan frågorna är 

varierade.  

Design och dataanalys 

  Studien är en kvantitativ enkätundersökning. För frågeställning ett var den 

oberoende variabeln ansökningsgrupp (de som blivit anställda samt de som inte blivit 

anställda). De beroende variablerna var de fem dimensionerna från mätinstrumentet 

Employer Attractiveness Scale (tillämpning, ekonomi, social, intresse och utveckling) 

som mäter individens upplevda arbetsgivarattraktion.  

   För frågeställning två var den oberoende variabeln ansökningsgrupp (de som 

blivit anställda samt de som inte blivit anställda). De beroende variablerna var 

användarvänlighet, rättvisa och bemötande, dessa faktorer mäter individens upplevelse 

av rekryteringsprocessen utifrån den första delen i enkäten. För frågeställning ett och 

två användes en multivariat variansanalys (MANOVA). För att undersöka den totala 

upplevelsen av arbetsgivarattraktionen och upplevelsen av rekryteringsprocessen 

genomfördes en ANOVA.  

  För frågeställning tre genomfördes en korrelationsanalys (Pearsons). De två 

variabler som undersöktes för att finna ett samband var upplevelsen av 

rekryteringsprocessen samt upplevelsen av arbetsgivarattraktionen.  

   Data analyserades genom programmet SPSS version 22. Signifikansnivån sattes 

till 5%.  

Forskningsetiska överväganden 

 Samtliga respondenter som deltog i studien informerades om att deltagandet var 

frivilligt, samt att de hade möjlighet att avbryta enkäten om de skulle vilja. De fick även 

information att allt material behandlas konfidentiellt och att det inte skulle gå att härleda 

de inlämnade svaren till deltagarna.  

 Med hänsyn till den valda organisationen kommer inte kommunens namn att 

presenteras i studien. 

Resultat 

              En ANOVA gjordes på den totala upplevelsen av arbetsgivarattraktionen för att 

se om ansökningsgrupperna(de som blivit anställda respektive inte anställda) hade några 

likheter eller skillnader gällande upplevelsen. Resultatet visade att de som fått 
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anställning (M=3.51, SD=0.72) skattade den upplevda arbetsgivarattraktionen högre än 

de som inte fått en anställning (M=2.87, SD=0.71), F (1, 104) = 21.39, p = .01, np
2 = 

.17. 

             En MANOVA gjordes för att ta reda på om det förelåg några likheter eller 

skillnader mellan ansökningsgrupperna (de som blivit anställda respektive inte 

anställda) gällande upplevelsen av arbetsgivarattraktionens fem dimensioner (social, 

utveckling, intresse, tillämpning och ekonomi). Resultatet visade att alla fem 

dimensionerna skiljer sig signifikant åt mellan ansökningsgrupperna (de som blivit 

anställda respektive inte anställda). Det fanns en effekt av ansökningsgrupperna 

gällande arbetsgivarattraktionen, F (5, 100) = 6.89 , p =0.01, Wilks λ =0.75, ɳp
2= 0.26 

(Se tabell 1). Analysen visade att de som blivit anställda upplevde en högre grad av 

arbetsgivarattraktion till organisationen än de som inte blivit anställda gällande alla fem 

dimensionerna (social, utveckling, intresse, tillämpning och ekonomi). Se tabell 2.  

 

Tabell 1. Arbetsgivarattraktionen utifrån de fem deldimensionerna utifrån den 

oberoendevariabeln ansökningsgrupp (de som blivit anställda respektive inte anställda). 

Värden inom parantes är MS (mean square error). 

                  df              F                 np
2          p  

Social 

Ansökningsgrupp 

Felterm 

 

Utveckling 

Ansökningsgrupp 

Felterm 

 

Intresse 

Ansökningsgrupp 

Felterm 

 

Tillämpning 

Ansökningsgrupp 

Felterm 

 

Ekonomi 

Ansökningsgrupp 

Felterm                                                                                                        

                  

                 1      

              104 

                  

               

                1        

             104 

 

              

                 1 

             104 

 

              

              1 

            104 

          

             

               1 

             104                       

                          

         27.71           

          (0.51) 

 

 

           13.82 

           (0.64) 

 

      

            22.30 

           (0.55) 

 

 

            11.97 

          (0.59) 

 

 

             9.53 

     

                 

                0.21 

        

 

         

                0.12 

         

  

        

                0.18 

         

 

         

                0.17 

        

 

       

                0.84 

          

      

          0.01 

       

 

       

          0.01 

       

 

     

          0.01 

      

       

       

          0.01 

       

 

      

          0.03 
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Tabell 2. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för samtliga dimensioner av 

arbetsgivarattraktionen för de som blivit anställda respektive inte anställda (n=106). 

              

            Blivit anställda 
                   

             Inte fått anställning 

 

M SD               M                                           SD 

Social 

Utveckling 

Intresse 

Tillämpning 

Ekonomi 

        3.69 

        3.37 

        3.46 

        3.70 

        3.32 

        0.80 

        0.78 

        0.79 

        0.75 

        0.77 

              2.87 

              2.79 

              2.75 

              3.02 

              2.89 

              0.81 

              0.81 

              0.79 

              0.74 

              0.65 

 

 

 

              En ANOVA gjordes på den totala upplevelsen av rekryteringsprocessen för att 

se om ansökningsgrupperna(de som blivit anställda respektive inte anställda) hade några 

likheter eller skillnader gällande upplevelsen. Resultatet visade att de som fått 

anställning (M=3.77, SD=0.72) skattade upplevelsen av rekryteringsprocessen högre än 

de som inte blivit anställda (M=2.92, SD=0.91), F (1, 104) = 27.76, p = .01, ɳp
2= 0.21 

             En MANOVA gjordes för att ta reda på om det förelåg några likheter eller 

skillnader mellan ansökningsgrupperna (de som blivit anställda respektive inte 

anställda) gällande upplevelsen av rekryteringsprocessens tre dimensioner 

(användarvänlighet, rättvisa och bemötande). Resultatet visade att upplevelsen av 

användarvänligheten inte skiljde sig signifikant mellan ansökningsgrupperna (de som 

blivit anställd respektive inte anställd) och det visar tabell 4. Deldimensionerna rättvisa 

och bemötande skiljde sig signifikant mellan ansökningsgrupperna. Det fanns en effekt 

av ansökningsgrupperna gällande rättvisa och bemötande, F (3, 102) = 20.61, p = .01, 

Wilks λ =0.62, ɳp
2= 0.38 (se tabell 3). 

            De som blivit anställda skattade upplevselen av bemötandet högst av de tre 

dimensionerna. De som inte blivit anställda skattade upplevelsen av 

användarvänligheten högst bland de tre dimensionerna (se tabell 4). 
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Tabell 3. Upplevelsen av rekryteringsprocessen bland respondenterna utifrån de tre 

dimensionerna utifrån den oberoendevariabeln ansökningsgrupp (de som blivit anställda 

respektive inte anställda). Värden inom parantes är MS (mean square error). 

 df   F np
2 p 

Användarvänlighet 

Ansökningsgrupp 

Felterm 

 

Rättvisa 

Ansökningsgrupp 

Felterm 

 

Bemötande 

Ansökningsgrupp 

Felterm 

 

         

          1 

        104 

 

         

          1 

        104 

 

          

         1   

104 

        

        0.15 

      (0.76) 

 

       

       20.16 

      (0.88) 

 

       

       54.52 

(1.35) 

         

        0.01 

         

 

        

        0.16 

        

 

         

        0.34 

       

      0.07 

       

 

      

      0.01 

       

 

       

      0.01 

   

Tabell 4. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för samtliga dimensioner för den 

upplevda rekryteringsprocessen samt den oberoendevariabeln ansökningsgrupp (de som 

blivit anställda respektive inte anställda (n=106). 

 Blivit anställda Inte fått anställning 

M SD M SD 

Användarvänlighet 

Rättvisa 

Bemötande 

       3.74 

       3.67 

       3.91 

       0.79 

       0.84 

       1.12 

       3.68 

       2.85 

       2.24 

       0.94 

       1.01 

       1.20 

  

Resultatet av korrelationsanalysen påvisade ett positivt samband mellan upplevelsen av 

rekryteringsprocessen och upplevelsen av arbetsgivarattraktionen. r(105)=.64, p=0,01; 

ju positivare upplevelse man hade av rekryteringsprocessen desto högre upplevdes 

arbetsgivarattraktionen.   

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

           Beroende på om undersökningsgrupperna blivit anställd under ansökan i Q4 vid 

den valda organisationen eller enbart sökt en tjänst upplevdes arbetsgivarattraktionen 

olika mätt utifrån de fem deldimensionerna (social dimension, intresse, utveckling, 

tillämpning och ekonomi). Resultatet visade att de som blivit anställda upplevde 

arbetsgivarattraktionen högre inom samtliga deldimensioner. En intressant aspekt som 

påvisade en likhet mellan grupperna var att deldimensionen tillämpning skattades högst 

hos både undersökningsgrupperna. Detta kan ha förklaring i att organisationen aktivt 
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arbetar med att ta tillvara på de anställdas kunskap och värderar kunskapsutbyte, vilket 

då också möjligen förmedlas externt till potentiell arbetskraft.  

  Att resultatet påvisade att de som inte blivit anställd hos den valda 

organisationen skattade samtliga deldimensioner inom upplevelsen av 

arbetsgivarattraktionen lägre var ett resultat som var relativt väntad. En möjlig 

förklaring till varför det påvisats en skillnad mellan de som anställts respektive inte vad 

gäller den upplevda arbetsgivarattraktionen kan vara identifikationen med 

organisationen. Tidigare forskning har visat att om individen kan identifiera sig med 

organisationen genom exempelvis liknande värderingar och personlighet som 

organisationen, kommer attraktionen till arbetsgivaren att öka (Xie et al., 2015; Lievens, 

2007). De som är anställda inom organisationen känner antagligen en starkare 

tillhörighet och kan lättare identifiera sig med organisationen, än de som inte haft den 

valda organisationen som arbetsgivare. Forskning har påvisat att individen redan vid 

rekryteringsprocessens tidiga skede bildar sig en uppfattning av organisationen som 

arbetsgivare och att identifikationen med organisationen påbörjas redan här genom 

kognitiva grunder (Xie et al., 2015).  Detta medför att det ändå funnits en chans för de 

som inte blivit anställda att en identifikation med organisationen skapats. Vi var dock 

medvetna om att skillnaden mellan grupperna rimligen skulle komma att visa att de som 

blivit anställda upplever en högre arbetsgivarattraktion. Genom att de som är anställda 

har benägenhet att skatta högre vad gäller arbetsgivarattraktionen på grund av 

identifikationen med organisationen, då identifikationen med organisationen rimligen är 

starkare för de som är anställda. De som blivit anställda skattade därmed högre i 

deldimensionerna än gruppen som inte är anställda, vilket medför att detta blir en 

tänkbar faktor som kan förklara effekterna som framkommit i studien.  

   Möjligen kan resultatet, vad gäller upplevelsen av arbetsgivarattraktion, även 

bero på andra faktorer. De som inte blivit anställd skattade deldimensioner inom 

upplevelsen av rekryteringsprocessen lägre. Om individen skattar en lägre 

arbetsgivarattraktion kan de rimligen grunda sig i att denne har negativa erfarenheter 

från rekryteringsprocessen.  

   Resultatet av upplevelsen av rekryteringsprocessen (mätt utifrån 

deldimensionerna användarvänlighet, rättvisa och bemötande) visade att det rådde en 

skillnad mellan ansökningsgrupperna, vad gäller upplevelsen av rekryteringsprocessen 

påvisades att de som inte fått anställning var mer missnöjda vad gäller 

deldimensionerna rättvisa och bemötande. Användarvänligheten upplevs dock relativt 
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likvärdigt mellan grupperna. Den största skillnaden påvisades mellan grupperna vad 

gäller deldimensionen bemötande. 

   Tidigare forskning har visat att den sökandes uppfattning av 

rekryteringsverktyget påverkar om den sökande upplever organisationen som attraktiv 

(Sinar et al., 2003; Hausknecht et al., 2004). I den föreliggande undersökningen rådde 

som nämnt ingen avgörande skillnad gällande grupperna, vilket kan komma att bero på 

att oavsett om individen blivit anställd eller inte (och därmed kan ha olika uppfattningar 

av organisationen) påverkas inte detta förhållande. Användarvänligheten påverkas 

rimligen inte av om du är anställd eller inte. De som fått en anställning upplevde 

bemötandet mer positivt än de som inte fått en anställning, vilket också kan vara en 

bidragande faktor att de som inte anställts upplevde arbetsgivarattraktion generellt lägre. 

Tidigare forskning har påvisat att bemötandet vid rekryteringsprocessen påverkar 

individens arbetsgivarattraktion (Xie et al., 2015). Detta kan rimligen betyda att 

upplevelsen av bemötandet kan påverka den upplevda arbetsgivarattraktionen. En 

tänkbar anledning till resultatet kan vara att de kommit olika långt i 

rekryteringsprocessen och därmed har olika bilder skaffats gällande bemötandet. 

  De som blivit anställda upplevde en mer rättvis rekryteringsprocess än de som 

inte fått anställning. I tidigare forskning har visat att god kommunikation med de 

sökande är ett effektivt sätt att främja uppfattningen av rättvisan (Lievenens et al., 

2003). Föreliggande studie kan kopplas till att de som fått anställning skattade 

dimensionerna rättvisa och bemötande relativt lika och de som inte fått anställning 

skattade de olika dimensionerna relativt lika vilket kan anses vara likt tidigare forskning 

som påvisat om individen är nöjd med bemötandet så ökar det chansen att individen 

anser att rekryteringsprocessen var rättvis och tvärt om (Xie et al., 2015).  

  En annan möjlig förklaring till varför rättvisan upplevts olika av grupperna kan 

vara att individer har benägenhet att attribuera mer internt vid positiva utfall och mer 

externt vid negativa utfall. Det som påverkar effekten är händelsen som bedöms, 

situationen som individen befinner sig i och individens personlighet. De som inte fick 

anställning kan antas attribuera externt och kan därmed ha negativa åsikter om 

organisationen. (March, 1986).            

   Attributionen kan vara en möjlig förklaring till att undersökningsgrupperna 

signifikant skiljer sig åt gällande upplevelsen av rekryteringsprocessen samt 

upplevelsen av arbetsgivarattraktionen, samt en möjlig förklaring till att de som fått 

anställning var mer positiva till samtliga rekryterings dimensioner (även om det var en 
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liten skillnad mellan grupperna gällande användarvänligheten) och 

arbetsgivarattraktionens dimensioner än de som inte fick anställningen. De som fick 

anställning fick ett positivt utfall på sin arbetsansökning och möjligen så attribuerar 

individen internt för att man kämpat hårt för just det arbete som söktes och därmed är 

individen mer positiv till händelsen. De som inte blev anställda attribuerar möjligen 

externt på grund utav den negativa händelsen för individen och skapar därmed ett skydd 

med olika scenarion angående varför denne blivit bortvald. Ett möjligt scenarion är att 

den som inte blivit anställd attribuerar extern genom att anse att organisationen är 

mindre bra eftersom man valdes bort. Detta kan vara en möjlig orsak till att de som inte 

blivit anställda var mer negativa i skattningen av dimensionerna som undersöktes på 

grund utav den negativa händelsen.  

   En annan rimlig förklaring till varför grupperna skiljde sig åt vad gäller 

upplevelsen av arbetsgivarattraktion och upplevelsen av rekryteringsprocessen är 

individernas attityder till organisationen. Våra attityder formas genom exempelvis 

instrumentell betingning. Det innebär att individens personliga erfarenheter som denne 

har till organisationen kan påverka attityden (Karlsson, 2007) Vilket medför att 

resultatet som framtagits kan ha påverkats av att de som inte fått anställning har 

negativa erfarenheter av organisationen (eftersom de inte fick tjänsten), vilket gör att de 

negativa attityderna förstärks, och där med kanske individen väljer att skatta 

dimensionerna lägre. Samma princip gäller för positiva erfarenheter, vilket kan ha 

påverkat de som fått en anställning.   

    Ett positivt samband mellan upplevelsen av arbetsgivarattraktionen och 

upplevelsen av rekryteringsprocessen påvisades i studien, vilket innebär att ju positivare 

respondenten upplevde rekryteringsprocessen desto högre skattades upplevelsen av 

arbetsgivarattraktionen. Tidigare forskning har visat att om rekryteringsprocessen 

upplevs negativt påverkar det arbetsgivarattraktionen negativt (Xie et al., 2015; 

Hausknecht et al., 2004). Detta resultat kan tolkas som att om individen har haft en god 

upplevelse av rekryteringsprocessen, upplever denna en högre arbetsgivarattraktion.  

    Detta resultat påvisade att en fungerande rekryteringsprocess kan vara att 

eftersträva för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Om individen upplevt 

rekryteringsprocessen positivt ökar den positiva upplevelsen av arbetsgivarattraktionen. 

Organisationer står idag inför en utmaning att lyckas attrahera potentiella medarbetare. 

Ett koncept för att stå upp mot konkurrensen är att rekryteringsprocessen är väl 

utarbetad från början till slut. Redan vid rekryteringsfasens tidiga skede (ansökan via 



 

16 

 

rekryteringsverktyget) påverkar individens arbetsgivarattraktion (Sinar, et al., 2003).        

 Andra aspekter som påverkar individens upplevda arbetsgivarattraktion är de 

instrumentella och symboliska attributen. Organisationer måste därför ligga i framkant 

och undersöka vad potentiella medarbetare attraheras av, för att på så vis få förståelse 

för vilka attribut som bör lyftas fram i rekryteringsprocessen. Genom att synliggöra 

attributen i rekryteringen samt i arbetet med employer branding kan flertalet potentiella 

medarbetare identifiera sig med organisationen och därmed kan attraktionen till 

arbetsgivaren komma att öka (Xie et al., 2015; Lievens, 2007).  

Metoddiskussion 

   I föreliggande studie var svarsfrekvensen låg (19 %) och hade önskats vara 

högre för att få en ännu mer tillförlitlig studie. Det var en skillnad mellan andelen 

kvinnor (74 respondenter) och män (32 respondenter) i studien, detta skulle kunna vara 

en faktor som påverkar resultatet eftersom att det är möjligt att kvinnor och män kan 

värderar olika utifrån dimensionerna. Dock bör förtydligas att det råder en stor 

könsfördelning inom den valda organisationen, vilket kan vara en rimlig faktor till 

könsfördelningen i studien.  

   En annan brist i studien var utdelningen av enkäterna då de skickades ut med 

hjälp av en webblänk och därmed har det inte gått att ha kontroll eller påverkat utfallet 

av antalet respondenter som besvarade enkäten. Om enkäten istället delats ut till 

respondenterna hade chans getts att förbättra omständigheterna Genom att få förklara 

enkäten på plats, kontrollera att rätt person besvarade enkäten samt ge respondenterna 

chans att göra enkät i en arbetsvänlig miljö. Detta skulle rimligen kunnat generera en 

högre svarsfrekvens.  

   En del frågor i enkäten baserades på Employer Attractiveness Scale och dessa 

frågor kan ha varit svåra att besvara för vissa av respondenterna, då dessa inte varit 

kontakt med organisationen på samma sätt som de som fått anställning.  Det kan därmed 

vara svårare att ha synpunkter angående upplevelsen av arbetsgivarattraktionen.  

  En risk med denna undersökning är att respondenterna som besvarat enkäten 

varit personer som varit väldigt nöjda eller väldigt missnöjda och därmed velat få sin 

röst hörd och detta kan ha orsakat att svaren inte är helt representativa i undersökningen. 

 

 

Framtida forskning 
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           Ett förslag inför kommande studier är att jämföra olika organisationer inom 

samma bransch för att se om kandidaterna på de olika organisationerna skattar olika vad 

gäller upplevelsen av rekryteringsprocessen och arbetsgivarattraktionen. Genom att på 

sätt kunna jämföra kandidaternas skattning i de olika deldimensionerna inom 

organisationerna och därmed kunna titta närmare på hur organisationerna arbetar med 

rekryteringsprocessen och arbetsgivarattraktionen. Ett annat förslag inför kommande 

studier är att även titta på hur könen skattar upplevelsen av rekryteringsprocessen och 

upplevelsen av arbetsgivarattraktionen för att se om det föreligger några likheter eller 

skillnader. 

          För att få förståelse för vad som gör att individer attraheras till en specifik 

arbetsgivare vore det intressant att genomföra en studie för att undersöka vilka attribut 

(symboliska eller instrumentella) som värderas högst. På så sätt kan organisationer 

tillämpa det resultatet i arbetet med employer branding och employer attractiveness, 

vilket kan komma att öka chanserna till att attrahera potentiellt anställda att söka arbete 

hos en specifik organisation. 

 

Resultatens praktiska relevans 

           Föreliggande studie genomfördes på den valda organisationen där de som sökt 

arbete under perioden Q4 valdes ut till studien. Det som framkom i studien var att de 

som fick anställning skattade arbetsgivarattraktionens dimensioner och 

rekryteringsdimensionerna högre än de som inte fick anställning. Eftersom de som inte 

fick anställning skattade lägre vad gäller samtliga dimensioner i enkätundersökningen är 

det viktigt för den valda organisationen att ha i åtanke hur de exempelvis bemöter de 

som söker en tjänst hos dem.  Bemötandet under rekryteringsprocessen kan komma att 

påverka upplevelsen av rättvisan och det är därmed viktigt att ha en dialog med alla 

sökande för att ge information vad som händer i rekryteringsprocessen oavsett om de 

har gått vidare eller inte. Rimligen kan detta komma att medföra att den sökande får en 

positiv bild av organisationen och därmed kan de påverka den upplevda 

arbetsgivarattraktionen. 

           Ett attraktivt Employer brand medför att individen kan identifiera sig med 

organisationen, vilket resulterar i att viljan att arbeta på organisationen förstärks 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Detta påvisar vikten av att arbeta med Employer branding 

och Employer attractiveness, för att lyckas attrahera potentiella medarbetare och stå upp 

mot konkurrensen som råder på arbetsmarknaden. Vi lever trotts allt i ett samhälle där 
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personalen är organisationens viktigaste resurs (Van Hoye & Saks, 2010). Därför måste 

organisationer aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

 

Vill du delta i en studie angående *** 

rekryteringsprocess och attraktivitet som 

arbetsgivare? 

Studien syfte är att få kunskap hur *** rekryteringsprocess, bemötande och 

kommunikation med kandidaterna upplevs. Samt få en förståelse för hur kandidaterna 

upplever *** som en attraktiv arbetsgivare.  

Vi söker personer som har sökt en tjänst hos kommunen under perioden oktober-

december år 2015.   

Deltagandet innebär att besvara en webenkät som är länkad till i detta mejl och det tar 

cirka 10-15 minuter att besvara enkäten. Den ifyllda enkäten skickas in när du slutfört 

webenkäten och tryckt på ”skicka in”.  

Resultatet kommer att redovisas i form av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle. 

Arbetet kommer också att skickas till organisationen.   

Deltagande i denna studie är helt frivilligt. Alla svar och uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Huruvida du besvarar enkäten eller inte kommer inte att ge dig 

några för- eller nackdelar hos ***.  

 

Kontakta gärna någon av undertecknade om du har frågor kring studien,  

Lina Funk, cuppsats2016@hotmail.com 

Anna Johansson, cuppsats2016@hotmail.com  

Handledare: Linda Langeborg, ***.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  

Denna enkät är en del av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle. Studiens syfte är att 

undersöka din upplevelse av *** rekryteringsprocess samt arbetsgivarattraktion. 

Enkäten kommer att ta 10-15 minuter att besvara. Du försäkras konfidentialitet, inga 

uppgifter om dig eller dina svar kommer att sparas i register, eller spridas. Tack på 

förhand!  

 

Bakgrundsfrågor  

1. Kön  

o Kvinna  

o Man  

2. Vilket födelseår är du född? 

__________________ 

 

3. Har du sökt ett jobb hos *** under oktober-december 2015?  

o Ja  

o Nej 

4. Inom vilken förvaltning sökte du en tjänst under oktober-december 2015?  

__________________________________________________________________ 

5. Har du tidigare, innan oktober – december 2015, sökt arbete på ***?  

o Ja 

o Nej 

6. Fick du tjänsten du sökte under oktober-december 2015 hos ***? 

o Ja 

o Nej  

7. Har du tidigare varit anställd hos ***?  

o Ja  

o Nej 

 

 

8. Hur såg din arbetssituation ut när du sökte tjänsten på *** under oktober-december 

2015?  



 

 

 

o Anställd 

o Arbetslös 

o Studerande  

o Egenföretagare 

o Annat  

 

Enkätens första del 

Användarvänlighet  

Dessa frågor gäller rekryteringsverktyget ***, där ansökan till tjänsten lämnades in.  

9. Det var lätt att navigera i rekryteringsverktyget.  

(Stämmer inte alls) 1  2            3           4              5  (Stämmer helt)  

10. Instruktionerna i rekryteringsverktyget var lätt att förstå.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

11. Det var lätt att söka arbete i rekryteringsverktyget.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

12. Att göra ansökan via internet var en tidsbesparing. 

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

13. Företag som använder internet för att utvärdera de arbetssökande är mer innovativa 

än de som inte använder sig av ett rekryteringsverktyg vi internet.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

14. Rekryteringsverktyget var användarvänligt.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

Rättvisa 

Dessa frågor gäller din upplevda rättvisa om rekryteringsprocessen.  

15. *** sätt att rekrytera är ett effektivt sätt att identifiera kvalificerade personer för det 

arbete som söktes.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

16. Rekryteringen var rättvis. 

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

17. *** har ett professionellt arbetssätt gällande rekryteringar.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

Bemötande  

Dessa frågor gäller din upplevelse av bemötandet och återkopplingen du fick under 

rekryteringsprocessen.  



 

 

 

18. *** gav återkoppling angående hur det gick för mig i rekryteringsprocessen.  

o Ja  

o Nej 

19. Kvalitén på återkopplingen var bra.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

20. Förväntningarna på rekryteringsprocessen uppfylldes.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

21. Gick du vidare till intervjun i rekryteringsprocessen? 

o Ja 

o Nej 

De som besvarade JA på frågan ovan, besvarade även frågorna 22-25, resterande som 

svarade nej kom direkt vidare till fråga 26.  

22. Kvalitén på intervjun var bra.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

23. Förväntningarna på intervjun uppfylldes.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

24. Intervjuaren agerade professionellt.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

25. Information angående rekryteringsprocessens tidsplan meddelades.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

*** och rekryteringsprocessen  

26. Skulle du tipsa andra att söka arbete på ***?  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

27. *** rekryteringsprocess var av god kvalité.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

28. *** uppfattas som en bra arbetsgivare.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

 

 

 

29. Har du några ytterligare kommentarer angående rekryteringsprocessen?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

30. Saknar du något i rekryteringsprocessen?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Enkätens andra del 

Arbetsgivarattraktion  

Hur väl stämmer din bild av *** som arbetsgivare med följande påståenden? Markera 

det svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfattning. Vi vill få en bild av *** som 

arbetsgivare, oavsett om du varit anställd på *** eller inte.  

31. Det finns anställningstrygghet inom ***. 

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

32. Anställda känner stolthet i att arbeta för ***.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

33. Det finns möjlighet inom *** att tillämpa dina kunskaper från tidigare utbildning.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

34. *** är en språngbräda för framtida anställningar.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

35. *** är kundorienterat.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

 

36. *** ger förmåner utöver lönen, tillexempel flextid, friskvårdsförmån, tjänstepension 

mm.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

37. *** producerar högkvalitativa produkter och tjänster.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  



 

 

 

38. *** tar samhällsansvar – socialt, ekonomiskt, miljömässigt.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

39. *** producerar innovativa produkter och tjänster.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

40. Att arbeta på *** gynnar karriären.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

41. *** erbjuder en intressant och spännande arbetsmiljö.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

42. Det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan avdelningar/enheter på 

***. 

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

43. *** både värderar och tar tillvara på din kreativitet.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

44. *** kännetecknas av acceptans och tillhörighet.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

45. Anställda får ökat självförtroende genom att arbeta för ***.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

46. *** är en glas arbetsplats.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

47. Det finns goda karriärmöjligheter inom ***.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

48. På *** råder en bra relation mellan de anställda och dess överordnade.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

49. *** har en lön över genomsnittet.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

50. *** är i framkant – med framåtriktat arbetssätt.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

 

51. Det är positiv stämning på ***.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

52. Kollegorna är stödjande och uppmuntrande.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

53. Anställda får erkännande/uppskattning från *** ledning.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  



 

 

 

54. På *** råder en bra relation mellan kollegorna.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

55. På *** finns möjlighet att dela med sig av sina kunskaper.  

(Stämmer inte alls) 1 2            3           4              5  (Stämmer helt)  

 

56. Finns det något mer du vill tillägga kring din bild av *** som arbetsgivare?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Tack för din medverkan, ditt deltagande har varit till stor hjälp för oss.  


