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Hur platsannonser påverkar kandidaters inställning till tjänsten och 

organisationen är ett relativt outforskat område inom 

rekryteringsforskningen. Denna studie undersöker hur tjänstens och 

organisationens attraktivitet samt benägenheten att söka en tjänst, 

påverkas av annonsplatsen. Tre grupper fick bedöma samma annons 

publicerad på de digitala annonsplatserna Platsbanken, Monster och 

organisationshemsida (en annonsplats per grupp). Resultatet visade 

att både tjänsten och organisationen bedöms som mest attraktiv, att 

benägenheten att söka tjänsten är som störst med organisationens 

hemsida som annonsplats samt att denna rankas som mest attraktiv 

jämfört med de två andra. Resultatet diskuteras utifrån tidigare 

forskning och förslag på vidare forskning presenteras. 

 

På en arbetsmarknad som i perioder präglas av brist på arbetskraft med rätt kompetens 

har förmågan att attrahera och rekrytera rätt medarbetare stor betydelse för en 

organisations framgång. Detta gäller inte minst i kunskapsintensiva branscher som till 

exempel inom tjänstesektorn (Backhaus & Tikoo, 2004; Barber & Roehling 1993; 

Chambers, Foulton, Handfield-Jones, Hankin, & Michaels, 1998). Platsannonser är en 

effektiv metod att nå ut till potentiella kandidater om man räknar antal ansökningar 

(Russo, Rietveid, Nijkamp & Gorter, 2000) men annonsering är resurskrävande för 

arbetsgivare vilket motiverar ökade kunskaper om hur kandidater upplever 

platsannonser (Blackman, 2006). Den tekniska utvecklingen har förändrat hur 

annonseringen av tjänster ser ut och en stor del av annonseringen sker idag genom 

Internet (Anderson, 2003). Annonsering på internet kan göras på olika sätt, dels kan 

arbetsgivare publicera information om lediga tjänster på sina egna webbsidor och det 

finns även ett stort antal leverantörer av platsannonser där arbetsgivaren mot en avgift 

kan publicera annonser och där jobbsökande kan söka efter tjänster som passar 

utbildning, erfarenhet och intresse. Exempel på sådana webbsidor i Sverige är 

Monster.se och Stepstone.se. En liknande funktion har den statliga myndigheten 

Arbetsförmedlingen på sin annonsplats Platsbanken (Arbetsförmedlingen, 2008). 

Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av regering och riksdag att främja kontakten 

mellan arbetssökande och arbetsgivare och arbetsgivare annonserar därför kostnadsfritt 

vilket gör Platsbanken till den överlägset största annonsplatsen i Sverige. Rekrytering 

genom Internet är ett relativt nytt område inom rekryteringsforskningen och kunskapen 

om detta behöver utvecklas för att arbetsgivare ska kunna attrahera och rekrytera rätt 

medarbetare (Lievens, Van Dam & Anderson 2002).  

 

Tidigare studier visar att organisationens varumärke som arbetsgivare har stor betydelse 

för potentiella jobbsökandes beslut att söka jobb inom organisationen (Backhaus, 2004;  

Ryan, Gubern & Rodriguez, 2000). Det är alltså möjligt att det företag eller organisation 

som rekryterar nya medarbetare kan gå miste om attraktiva kandidater och att 
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arbetssökande väljer att inte söka ett jobb som hon eller han hade passat för och gjort 

stor nytta på. Att annonsera lediga tjänster är den metod som genererar flest 

ansökningar (Russo, Rietveid, Nijkamp & Gorter, 2000) men ett stort antal ansökningar 

innebär inte nödvändigtvis att annonseringen var lyckad.  Syftet med en platsannons är 

att hitta de kandidater som faktiskt passar till tjänsten i fråga om kompetens och 

erfarenhet och den som söker personal skulle gynnas av kunskap om hur tjänsten och 

arbetsgivaren presenteras på bästa sätt för de arbetssökande som man vill attrahera. 

Breaugh (2008) konstaterar i en forskningsöversikt att fler studier behövs för att öka 

kunskapen om annonsering både på rekryteringssidor som Monster och på 

organisationshemsidor. Det är framför allt väldigt ont om forskning som jämför de olika 

alternativ som finns av annonsering genom internet.  Därför behövs mer forskning om 

hur jobbannonser på Internet uppfattas av arbetssökande och hur rekryteringen påverkas 

av den webbsida som man väljer att publicera sin annons på. Syftet med den aktuella 

studien är att undersöka benägenhet att söka tjänsten, organisationens attraktivitet och 

tjänstens attraktivitet i en webbpublicerad platsannons då samma annonstext publiceras 

på de tre digitala annonsplatser: Platsbanken, Monster samt organisationens egen 

webbsida. 

 

Rekrytering genom platsannonser 

Att annonsera om en ledig tjänst är ett av de viktigaste momenten i 

rekryteringsprocessen (Russo, Rietveid, Nijkamp & Gorter, 2000). Kunskapen om hur 

en annons ska utformas finns i dagsläget dels hos yrkesverksamma inom rekrytering, 

där kunskapen bygger mer på branscherfarenhet och antaganden än empiriska 

undersökningar (Ryan, Gubern & Rodriguez, 2000), och dels inom 

rekryteringsforskningen. Även om det bedrivits en hel del forskning om rekrytering så 

är det än så länge ganska sparsamt med studier om själva annonseringen och vilka 

faktorer som påverkar bedömningen av annonsen (Breaugh & Stark, 2000), i synnerhet 

saknas undersökningar från verkliga annonser och rekryteringsprocesser (Backhaus, 

2004). Blackman (2006) undersökte vilka faktorer som gör annonser attraktiva för 

studenter nära sin examen. Studien testade faktorerna bild, företagslogotyp och 

karriärväg och deltagarna fick bedöma annonser med samma text men som varierade 

med de nämnda faktorerna, totalt 8 olika kombinationer. Det visade sig finnas en tydlig 

skillnad mellan bedömningen av annonserna. Den annons som deltagarna tyckte var 

absolut mest attraktiv innehåll samtliga av de faktorer som det testades för. Även om 

texten var densamma så uppfattades alltså annonsen annorlunda beroende på 

utformningen. En platsannons på Internet varierar beroende på vilken annonsplats den 

publiceras på genom två av faktorerna som identifierades i Blackmans (2006) studie, 

nämligen företagslogotyp och bilder. Blackman (2006) använde annonser som de ser ut 

i tryck, exempelvis i en dagstidning. Om bedömningen av en digitalt publicerad annons 

liknar bedömningen av en tryckt annons i exempelvis en tidning så borde den variation i 

utseende som en i övrigt identisk annons får beroende på annonsplats ha ett samband 

mellan attityder mot tjänsten, organisationen och viljan att söka jobbet.  

 

Platsannonser har i en hel del forskning visat sig ha egenskaper som liknar annan 

marknadsföring. Tjänsten liknas vid en produkt som arbetsgivaren marknadsför genom 

sitt varumärke. Detta perspektiv, som är lånat från marknadsföringen, har fördjupat 

bilden av hur potentiella kandidater bedömer platsannonser genom att identifiera vilka 

faktorer som är viktiga i bedömningen. Backhaus (2004) visar att det är viktigare för 
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den rekryterande arbetsgivaren att i annonseringen nå ut med sin organisationsimage än 

annan information, exempelvis tjänstens utvecklingsmöjligheter. Studier visar även att 

företagets image till och med kan vara avgörande för kandidatens beslut att söka en 

tjänst (Gatewood, Gowan & Lautenschlager, 1993). Även om det saknas information 

om organisationen så bildar sig kandidaten en uppfattning genom den information som 

finns tillgänglig (Barber & Roehling, 1993). Annonsering av tjänster har mycket 

gemensamt med marknadsföring och liksom vid marknadsföring av en produkt så är 

varumärket minst lika viktigt då man marknadsför en ledig tjänst (Ryan, Gubern & 

Rodriguez, 2000).  Platsannonsen är en informationskanal genom vilken arbetsgivaren 

kan kommunicera med potentiella kandidater och nå ut med sitt arbetsgivarvarumärke. 

På den egna webbsidan finns stora möjligheter att visa och framhäva de egenskaper som 

man vill tillskriva organisationen och därigenom kontrollera presentationen av 

arbetsgivarvarumärket. Men för att nå ut till de kandidater som man vill attrahera få ett 

stort antal ansökningar så behöver annonsen oftast exponeras utanför den egna 

webbsidan och då blandas varumärket upp med annonsplatsens varumärke, exempelvis 

Monster.se, och även med andra organisationer som annonserar där.   

 

Digital annonsering  

Att använda Internet som annonsplats vid rekrytering är idag så vanligt att så gott som 

alla lediga tjänster som annonseras också ligger ute på Internet i någon form (Anderson, 

2003). Studier visar att bland yrkesverksamma så är rekrytering genom Internet den 

absolut viktigaste trenden inom personalområdet (Lievens, Van Dam & Anderson 

2002). Jobbsökandes attityder mot företaget är centralt i bedömningen av en annons och 

beslutet att söka tjänsten. Enligt signalteori så tenderar man att göra antaganden om 

tjänsten och organisationen då informationen om dessa är bristfällig, vilket den av 

utrymmesskäl alltid är i en annons, även webbannonser (Spence, 1973). När 

informationen om någonting som vi ska resonera eller fatta beslut om är begränsad eller 

bristfällig så kommer vi att använda all tillgänglig information för att skaffa oss 

ledtrådar som kan fylla i den saknade informationen. Det är svårt att bedöma vilka 

egenskaper som den rekryterande organisationen har enbart genom att läsa en annons 

men just dessa egenskaper har visat sig ha mycket stor betydelse för beslutet att söka 

(Gatewood, Gowan & Lautenschlager, 1993). Allen, Mahto och Otondo (2007) 

studerade hur uppfattningen av en organisation eller tjänst påverkade viljan att söka en 

annonserad tjänst. Resultatet bekräftar signalteorin genom att bilden av organisationen 

hade större betydelse ju mindre information som gavs i annonsen. Information om 

kvalifikationerna som krävs för en specifik tjänst kan ha en negativ effekt på antalet 

ansökningar ju mer detaljerad beskrivningen är för de kandidater som inte till fullo lever 

upp till dessa kvalifikationer (Mason & Belt 1986).    

 

Det har visat sig att attityder gentemot rekryteringskanalen, det vill säga platsen där den 

jobbsökande läser om tjänsten och företaget, har betydelse för organisationens 

attraktivitet som potentiell arbetsgivare. Allen, Mahto och Otondo (2007) visade att 

arbetssökandes attityder mot rekryteringssidan har en signifikant positiv korrelation mot 

både organisationsattraktivitet och benägenhet att söka jobb hos organisationen. 

Deltagarna i deras studie fick titta på och bedöma autentiska organisationshemsidor och 

sedan svara på en enkät. Det för den aktuella undersökningen intressanta resultatet är 

egentligen ett sidospår då Allen, Mahto och Otondo (2007) i huvudsak undersökte hur 

information på en organisations hemsida påverkar dess attraktivitet som arbetsgivare.     
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Att annonsera på sin egen hemsida är på många sätt en självklar metod för en 

organisation som söker nya medarbetare (Breaugh, 2008; Cober, Brown, Keeping & 

Levy, 2004). Braddy, Meade och Kroustalis (2008) undersökte hur en organisations 

rekryteringssida påverkar bilden av organisationen som arbetsgivare. Studien visade att 

störst skillnad i bedömning visade de organisationer vars hemsidor hade en tilltalande 

design och var lättnavigerade. Thompson, Braddy & Wuensch (2008) studerade hur 

webbplatsens design påverkar potentiella kandidater. Deltagarna fick bedöma en fiktiv 

webbannons och betygsätta attraktivitet, användbarhet, intryck av organisationen och 

villighet att söka jobb hos organisationen. Format visade sig vara viktigare än 

användbarhet. Intrycket av arbetsgivaren fungerar som mediator mellan vad man tycker 

om sidan och benägenhet att söka jobb. Williamson, Lepak & King (2003) visade 

liknande resultat men framhåller även rekryteringssidans användarvänlighet som en 

viktig faktor för organisationsattraktivitet. Detta perspektiv har också Cober, Brown, 

Keeping och Levy (2004), även om de inte stöder det genom någon empirisk studie. 

Cober, Brown, Keeping och Levy (2004) föreslår en modell där kandidater får en initial 

affektiv reaktion mot en organisations webbsida som påverkar uppfattningen av den. 

Reaktionen grundas på webbsidans utseende och dess tekniska egenskaper vilket 

påverkar bedömningen av hur mycket just denna sida kommer att leda till en lyckad 

ansökning. Denna reaktion har sedan stor betydelse för om kandidaten vill söka jobbet 

eller inte. Sammanfattningsvis visar tidigare studier att fler faktorer än bara texten i 

påverkar attityder mot tjänsten och organisationen samt benägenhet att söka tjänsten.     

 

Då tidigare studier om platsannonser på Internet nästan bara undersökt organisationers 

egna rekryteringssidor och hur de påverkar exempelvis organisationsattraktivitet så 

finns det en lucka i kunskapen om hur andra annonsplatser påverkar attityder hos 

kandidater och om någon av annonsplatserna är attraktivare än de andra. Syftet med 

denna är att undersöka, förutom den ovan nämnda, två andra vanliga annonsplatser på 

den svenska arbetsmarknaden. Både Monster och Platsbanken lämnar tydliga avtryck i 

det visuella utseendet genom sina egna loggor, typsnitt, formspråk samt procedur för att 

söka tjänster, vilket samtliga är viktiga faktorer för attraktivitet samt benägenhet att 

söka den utannonserade tjänsten. Det kan därför antas att kandidater bedömer tjänstens 

och organisationens attraktivitet annorlunda beroende på annonsplats samt att 

annonsplatsen även påverkar benägenheten att söka tjänsten. Denna undersökning testar 

följande hypoteser: 

 

 

Hypotes 1: Bedömningen av den annonserade tjänstens attraktivitet varierar 

beroende på annonsplats.  

 

Hypotes 2: Bedömningen av den rekryterande organisationens attraktivitet varierar 

beroende på annonsplats.  

 

Hypotes 3: Benägenheten att söka en annonserad tjänst varierar beroende på 

annonsplats.  

 

Hypotes 4: Den annonsplats där tjänsten och/eller organisationen bedöms vara mest 

attraktiv och/eller som skapar störst benägenhet att söka rankas också som den mest 

attraktiva annonsplatsen 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Urvalet bestod av 75 personer som studerar på Stockholms universitet. 

Könsfördelningen var 41 kvinnor och 34 män och deltagarnas medelålder var 24 år. Det 

kan antas att studenters attityder till en platsannons varierar beroende på hur nära 

examen och jobbsökande man är. Urvalet skedde därför slumpmässigt genom att 

enkäten delades ut på många olika platser inom universitetsområdet. Därför innehöll 

urvalet deltagare på olika studienivåer och med varierande tid till examen. En annan 

anledning till att använda studenter var att datainsamlingen kunde göras till låg kostnad. 

 

Enkät 

Datainsamlingen utfördes med en enkät som inledningsvis bestod av frågor om ålder 

och kön och sedan en platsannons för en verklig tjänst som annonserats på Platsbanken, 

organisationens egen webbsida samt på Monster. Tjänsten i annonsen var ett arbete som 

handläggare på en ideell organisation och hade inga krav på tidigare erfarenheter. 

Enkäten gjordes i tre versioner där den annonsen publicerats på det rekryterande 

företagets webbsida, ”Platsbanken” på Arbetsförmedlingens webbsida samt på 

annonsplatsen Monster.se. Annonserna hämtades från Internet genom så kallad 

”skärmdump” så att hela den bild som syntes på skärmen kom med i enkäten. Detta för 

att annonsen i enkäten i högsta möjliga grad skulle vara så lik den bild som en kandidat 

skulle möta på Internet. Skillnaden mellan annonserna var inramning och detaljer som 

var typiska för de olika annonsplatserna, exempelvis färger, företagsloggor och 

navigeringslänkar. Texten var däremot identisk. Annonsen manipulerades genom att 

kvalifikationer för tjänsten togs bort i undersökningsversionen eftersom det enligt 

Mason och Belt (1986) har visat sig att specificitet i beskrivningen av kvalifikationerna 

har en negativ effekt på benägenhet att söka för de som har lägre kvalifikationer. 

Genom att inte ta med beskrivningen av kvalifikationer så lämnades bedömningen av 

annonsen i stället till deltagarnas uppfattning av tjänsten och organisationen och därmed 

till de variabler som enkäten var ämnad till att mäta. Det kan också förutsättas att det i 

urvalet finns en variation i fråga om kvalifikationer för tjänsten i enkätannonsen vilket 

skulle ha påverkat resultatet genom att deltagare med lägre kvalifikationer bedömer 

tjänsten som mindre attraktiv och angivit en lägre benägenhet att vilja söka. 

 

Deltagarna fick ta ställning till tre påståenden (Jag skulle anstränga mig mycket för att 

få ett jobb på detta företag!, Företaget skulle vara ett av mina första val som 

arbetsgivare! och Jag skulle definitivt tacka ja till ett erbjudande om en tjänst på detta 

företag!) om hur attraktivt de upplevde att det rekryterande företaget var. Tre 

påståenden användes för att undersöka organisationsattraktivitet och hämtades från 

Turbans (2001) studie om organisationsattraktivitet och översattes till svenska. Följande 

tre påståenden Jag skulle definitivt tacka ja om jag blev erbjuden denna tjänst! Denna 

tjänst är attraktiv! och Denna tjänst skulle vara ett av mina första val! (α=0,76).  För att 

undersöka tjänstens attraktivitet användes tre påståenden som byggde på samma frågor 

som ovan men anpassade till detta. Ordet ”företag” kunde lätt bytas ut mot ”tjänst” utan 

att påståendena omformulerades. (α=0,85). Sedan följde tre frågor om benägenhet att 

söka den annonserade tjänsten som konstruerades av författaren (Hur benägen är du att 

söka det här jobbet? Jag har stor lust att söka jobbet! Om jag letade jobb så skulle jag 
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skicka en ansökan!). (α=0,86). Enkäten avslutades med en rangordningsfråga där 

deltagarna fick rangordna de tre digitala annonsplatserna Platsbanken, Monster och 

företagswebbsida efter attraktivitet genom att sätta 1 (mest attraktiv), 2 eller 3 (minst 

attraktiv) framför.   

 

Procedur och datainsamling 

Deltagarna tillfrågades på plats om de ville medverka och de kunde lämna enkäten till 

försöksledaren omedelbart efter att de fyllt i den. En tredjedel av deltagarna fick svara 

på enkäten med annons från organisationens webbsida, en tredjedel fick enkäten med 

annonser från Arbetsförmedlingens webbsida och en tredjedel fick annonsen från 

Monster.se. Enkäterna delades ut slumpmässigt så att undersökningsledaren inte visste 

vilken deltagare som fick vilken enkät. Genom att göra datainsamlingen på olika platser 

inom universitetsområdet och vid olika tider minskades risken för eventuella effekter av 

att studenter från olika ämnesområden samlats i kluster, exempelvis utanför vissa 

föreläsningssalar.  

 

 

Resultat 

 

Enligt den första hypotesen varierar bedömningen av den annonserade tjänstens 

attraktivitet beroende på annonsplats. En envägs oberoende variansanalys visade på ett 

signifikant samband mellan annonsplats och tjänstens attraktivitet (F2,72 = 8,60, p  

0,05, η²=0,19). Högsta medelvärdet gav de som besvarade enkäten med annonsen från 

organisationens webbsida (M=3,23), i mitten låg de som fick enkäten med annons från 

Arbetsförmedlingens Platsbanken (M=2,50) och lägsta medelvärdet gav de som fick 

enkäten med annons från Monster (M=2,35). Fishers LSD-test kunde inte visa på någon 

signifikant skillnad mellan Platsbanken och Monster; p>0,05. Däremot var tjänsten 

signifikant mer attraktiv på organisationens webbsida än på Platsbanken; p=0,002 och 

dessutom signifikant mer attraktiv än på Monster; p=0,000.   

 

Den andra hypotesen påstod att bedömningen av den rekryterande organisationens 

attraktivitet varierar beroende på annonsplats. En envägs oberoende variansanalys 

visade på ett signifikant samband mellan annonsplats och organisationens attraktivitet 

(F2,72 = 10,60, p  0,05, η²=0,23). Högsta medelvärdet gav de som besvarade enkäten 

med annonsen från organisationens webbsida (M=3,00), i mitten låg de som fick 

enkäten med annons från Arbetsförmedlingens Platsbank (M=2,23) och lägsta 

medelvärdet gav de som fick enkäten med annons från Monster (M=2,20). Fishers LSD-

test kunde inte visa på någon signifikant skillnad mellan Platsbanken och Monster; 

p>0,05. Däremot var organisationen signifikant mer attraktiv på organisationens 

webbsida än på Platsbanken; p=0,000 och dessutom signifikant mer attraktiv än på 

Monster; p=0,000.  

 

Enligt den tredje hypotesen så varierar benägenheten att söka en annonserad tjänst 

beroende på annonsplats. En envägs oberoende variansanalys visade på ett signifikant 

samband mellan annonsplats och benägenhet att söka (F2,72 = 9,78, p  0,05, η²=0,21). 

Högsta medelvärdet gav de som besvarade enkäten med annonsen från organisationens 

webbsida (M=2,91), i mitten låg de som fick enkäten med annons från 

Arbetsförmedlingens Platsbank (M=2,03) och lägsta medelvärdet gav de som fick 
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enkäten med annons från Monster (M=1,89). Fishers LSD-test kunde inte visa på någon 

signifikant skillnad mellan Platsbanken och Monster; p>0,05. Däremot var 

benägenheten att söka tjänsten signifikant mer attraktiv för annonsen på organisationens 

webbsida än på Platsbanken; p=0,001 och dessutom signifikant mer attraktiv än på 

Monster; p=0,000.  

 

Enligt hypotes fyra rankas organisationens hemsida som den attraktivaste 

annonsplatsen. Organisationens webbsida (M=1,53, S=0,78) var den annonsplats som 

flest deltagare gav siffran ett vilket innebär att den rankades högst av de tre 

annonsplatserna. Medelvärdet för Platsbanken var 2,16 (S=0,81) och Monster 2,28 

(0,65). Signifikant korrelation erhölls mellan benägenhet att söka och att ranka 

organisationens webbsida som den mest attraktiva annonsplatsen för den grupp som 

fick enkäten med annons från organisationens webbsida; rs 0,40, p  0,05. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna för annonsplats och rangordning; p>0,05. 

Organisationens webbsida ansågs vara den mest attraktiva annonsplatsen oberoende av 

annonsplats i enkäten. 

 

 

Tabell 1: Medelvärden och standardavvikelser för beroende variabler och 

rangordning uppdelade efter deltagargrupp A, B och C (annonsplats).  
__________________________________________________________________________________ 

 
 

  Annonsplats 

 

  

 A 

Platsbanken 

n=25 

B 

Monster  

n=25 

C 

Org.-hemsida 

n=25 

 

BV     

     

Tjänstens attraktivitet 

M (S) 

 

2,50 (0,69) 

 

 

2,35 (0,78) 

 

3,23 (0,92) 

 

Organisationsattraktivitet 

M (S) 

 

 

2,23 (0,69) 

 

2,20 (0,67) 

 

3,00 (0,73) 

 

Benägenhet att söka 

M (S) 

 

2,03 (0,64) 

 

 

1,89 (0,83) 

 

2,91 (1,11) 

 

 

Rangordning av annonsplatser 

    

    Total 

Platsbanken 

M (S) 

 

 

1,88 (0,83) 

 

 

2,24 (0,78) 

 

2,36 (0,76) 

 

2,16 (0,81) 

Monster 

M (S) 

 

2,44 (0,58) 

 

 

2,16 (0,69) 2,24 (0,66) 2,28 (0,65) 

Organisationshemsida 

M (S) 

 

1,64 (0,81) 1,60 (0,87) 1,36 (0,64) 1,53 (0,78) 

     

För rangordningen satte deltagarna 1, 2 eller 3 framför respektive annonsplats där 1=mest attraktiv och 3=minst 

attraktiv 

 

 

 



8 

 

 

Tabell 2: Korrelationer mellan beroende variabler och rankning av 

annonsplatser för deltagargrupperna A, B och C (annonsplats) 

 

 
Annonsplats A 

       

 1 2 3 4 5  

1. Organisationsattraktivitet -      

2. Tjänstens attraktivitet   0,80* -     

3. Benägenhet att söka   0,68*   0,48 -    

4.Platsbanken - 0,34 - 0,35 - 0,07 -   

5. Organisationssida   0,16   0,27 - 0,06 - 0,70 -  

6. Monster   0,16   0,09   0,15 - 0,40 - 0,33  

 
Annonsplats B 

       

 1 2 3 4 5  

1. Organisationsattraktivitet -      

2. Tjänstens attraktivitet   0,83* -     

3. Benägenhet att söka   0,71*   0,58* -    

4.Platsbanken - 0,10 - 0,74 - 0,00 -   

5. Organisationssida   0,14   0,19 - 0,10 - 0,66* -  

6. Monster - 0,07 - 0,16   0,13 - 0,31 - 0,52*  

 
Annonsplats C 

       

 1 2 3 4 5  

1. Organisationsattraktivitet -      

2. Tjänstens attraktivitet   0,77* -     

3. Benägenhet att söka   0,73*   0,81* -    

4.Platsbanken   0,15   0,24   0,34 -   

5. Organisationssida - 0,21 - 0,31 - 0,40* - 0,54* -  

6. Monster   0,14   0,07   0,09 - 0,59* - 0,31  

       

 

* = p  0,05    

 

 

Diskussion 
 

Undersökningens syfte var att studera hur valet av olika digitala annonsplatser påverkar 

tre olika variabler; benägenhet att söka tjänsten, organisationens attraktivitet och 

tjänstens attraktivitet. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan 

annonsplats och de ovan nämnda variablerna. Den annonsplats som fick högst 

medelvärde för samtliga beroende variabler var organisationens webbsida och denna 

annonsplats rankades även av samtliga grupper som den mest attraktiva jämfört med 

annonsplatserna Platsbanken och Monster. Att annonsera ut lediga tjänster är en vanlig 

och effektiv metod för rekrytering av personal (Russo, Rietveid, Nijkamp & Gorter, 

2000) och idag sker en stor del av annonseringen genom digitala annonsplatser på 
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Internet (Anderson, 2003). Men annonsering innebär också en kostnad varför ökade 

kunskaper om hur kandidater verkligen upplever platsannonser är befogade (Blackman, 

2006).  

 

Tidigare forskning om rekrytering genom platsannonser har inte undersökt om det finns 

skillnader i hur annonser uppfattas som beror på var de annonseras. Resultatet från den 

aktuella undersökningen var trots det väntat eftersom den tidigare forskningen visar att 

de faktorer som varierar beroende på annonsplats faktiskt påverkar attraktivitet och 

benägenhet att söka, men undersökningen genomfördes av praktiska skäl med enkät 

som insamlingsmetod vilket öppnar för frågor generaliserbarhet mot en liknande 

undersökning där deltagarna får bedöma annonser presenterade på dataskärm. En annan 

viktig punkt att diskutera är hur deltagarnas nuvarande arbetssituation ser ut, det vill 

säga om de vid insamlingstillfället ville ha ett jobb eller inte. Skulle studien genomförts 

med deltagare som är i stort behov att ett jobb så kanske resultatet skulle bli ett annat då 

benägenheten att söka möjligen är så stor att den inte påverkas av annonsplats. Det är 

möjligt att de faktorer som skiljer annonsplatserna i studien åt spelar mindre roll för 

någon som aktivt söker jobb än för en student. Detta innebär också att enkätfrågorna 

kan uppfattas som hypotetiska och att deltagarnas svar bygger på vad de tror att de 

skulle svara om de aktivt sökte jobb än utifrån deras nuvarande situation. Liknande 

resonemang har förts i tidigare forskning, exempelvis av Allen, Mahto och Otondo 

(2007) som tar upp detta problem men som ändå argumenterar för denna typ av 

enkätfrågor och menar att validiteten är god.  

 

Det är också viktigt att diskutera resultatets generaliserbarhet på flera nivåer, i synnerhet 

om ett liknande resultat skulle uppnås med ett annat jobb i annonstexten eller om 

deltagarurvalet inte var begränsat till studenter. Det finns många andra digitala 

annonsplatser än de som ingick i den aktuella undersökningen och även om de inte 

skiljer sig mellan varandra i särskilt hög grad så är det inte säkert att resultatet från 

denna studie är generaliserbart för samtliga digitala annonsplatser. Skillnaden mellan 

Platsbanken och Monster var dock inte signifikant så det kan antas att liknande resultat 

skulle uppnås om även andra annonsplatser undersöktes och att organisationens 

hemsida fortfarande skulle anses vara mest attraktiv. En faktor som kan ha betydelse för 

resultatet är den annons som användes i enkäten. Det är inte säkert att samma resultat 

skulle uppnås om annonsen kom från ett företag som är en väldigt känd och attraktiv 

arbetsgivare. Organisationen i annonsen hör inte till denna kategori. 

 

Varför är då organisationens webbsida den annonsplats som verkar framhäva fördelarna 

med organisationen och tjänsten på bästa sätt och varför är benägenheten att söka 

större? Informationen i annonsen var ju identisk i alla tre versionerna så variansen borde 

bero på att de annonser som deltagarna fick se varierade på grund av annonsplats. 

Blackman (2006) använde i sin studie annonser med identisk text men som varierade i 

utseende, precis som i den aktuella undersökningen där de olika annonsplatserna 

innebar en liknande variation.  Annonserna i den aktuella studien varierade genom flera 

av de faktorer som undersöktes och testades i Blackmans (2006) studie, exempelvis 

loggor och företagsnamn, och resultatet stämmer väl överens med Blackmans – 

annonsens utseende påverkar hur attraktiv den uppfattas, även då annonstexten hålls 

konstant. Den aktuella studien kompletterar Blackman genom att föra in flera variabler 

för attraktivitet samt hur utseendet påverkar benägenheten att söka tjänsten.  
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Tidigare forskning har visat att rekryteringssidan påverkar kandidaters attityder till 

organisationen, tjänsten och benägenheten att söka jobb (Allen, Mahto & Otondo, 2007; 

Cober, Brown, Keeping & Levy, 2004). Den aktuella undersökningen stöder dessa 

upptäckter. Det finns dock viktiga skillnader mellan undersökningarna; Allen, Mahto 

och Otondo (2007) använde autentiska hemsidor och inte specifika platsannonser. 

Deltagarna var, liksom i den aktuella undersökningen, studenter och fick bland annat 

bedöma hur attraktiv de ansåg att organisationerna var som arbetsgivare samt 

sannolikheten för att de skulle söka jobb där inom den närmsta framtiden.  

 

Denna undersökning svarar inte på frågan om varför attraktiviteten varierar beroende på 

annonsplats men frågan kan är ändå värd att diskuteras i ljuset av tidigare forskning på 

detta område. Rekryteringssidans upplevda användbarhet har visat sig ha stor betydelse 

för attraktivitet och viljan att söka en tjänst (Braddy, Meade & Kroustalis, 2008; och 

Williamson, Lepak & King, 2003). Annonsen som användes i enkäten var manipulerad 

genom att den saknade information om vilka kvalifikationer som krävdes för tjänsten. 

Deltagarna tvingades då till att använda sig av ledtrådar utanför själva annonstexten för 

att bilda sig uppfattningar om organisationen och tjänsten vilket stämmer med tidigare 

forskningsresultat (Allen, Mahto & Otondo, 2007; Spence, 1973). De ledtrådar som 

identifierats i tidigare forskning är främst utseende och upplevd användbarhet. 

Användbarheten handlar bland annat om vilken nytta kandidaten upplever att 

rekryteringssidan kan erbjuda, det vill säga hur den kan öka chanserna att få en tjänst. 

Detta kan kopplas samman med hur man söker tjänsten genom respektive 

rekryteringssida eller annonsplats. Kandidater kan givetvis även ha erfarenheter av att 

ha sökt jobb via en eller flera specifika annonsplatser. Att söka en tjänst via en 

rekryteringssida kräver oftast att man måste registrera sig för att kunna lämna sin 

ansökan vilket tar en hel del tid. Om kandidaten läser annonsen på organisationens egen 

webbsida kan det upplevas att man är närmare tjänsten än om man tittar på en annan 

rekryteringssida vilket kan förklara varför denna annonsplats anses vara attraktivare och 

gör både tjänsten och organisationen mer tilltalande samt skapar högst benägenhet att 

söka. Att skillnaden mellan Platsbanken och Monster inte var signifikant kan innebära 

att kandidaters attityder gentemot rekryteringssidor utanför organisationens egen 

webbsida gäller samtliga sådana rekryteringssidor och att tjänster och organisationer 

således tappar attraktivitet ju längre från den rekryterande arbetsgivaren som man 

annonserar. Det ska dock påpekas att resultatet från denna studie enbart gäller 

Platsbanken och Monster.    

 

Genom att annonsera på en rekryteringssida som har en bestämd inramning så förlorar 

organisationen till viss del kontroll över sitt varumärke som arbetsgivare. Att vara en 

attraktiv arbetsgivare för potentiellt framtida anställda är centralt på en arbetsmarknad 

där det stundtals råder brist på kompetens och välutbildad arbetskraft. Att hitta och 

attrahera rätt medarbetare är helt avgörande för en organisations framgång och 

varumärket som arbetsgivare följer i princip samma regler som varumärket mot kunder 

(Ewing, Pitt, Bussy & Berthon, 2002; Backhaus & Tikoo, 2004; Ryan, Gubern & 

Rodriguez, 2000). Rekryteringssidor har sina egna varumärken som ofta är välkända, 

exempelvis Monster. Platsbankens eller Monsters logotyp blir ganska framträdande i 

den sammansatta bild som kandidaten ser även om annonsen specifikt gäller den 

rekryterande organisationen (den framtida arbetsgivaren). Attityder mot annonsplatsen 
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har stor betydelse för hur organisationen och tjänsten uppfattas (Allen, Mahto & 

Otondo, 2007; Cober, Brown, Keeping & Levy, 2004) och den aktuella studien visar att 

det finns tydliga skillnader i kandidaters uppfattningar om olika annonsplatser. 

 

Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning är endast ett skrap på ytan av det som fortfarande finns att 

undersöka i rekryteringsforskningen i allmänhet och forskning om platsannonser i 

synnerhet. För det första behöver den aktuella studien upprepas för att säkerställa att 

liknande resultat nås med en annan annons och framför allt om studien genomförs med 

annonser presenterade i autentisk miljö, det vill säga på en dator. Om liknande resultat 

uppnås så återstår att undersöka varför organisationens egen hemsida i så fall är den 

mest attraktiva annonsplatsen. Resultaten behöver också jämföras med data från riktiga 

rekryteringsprocesser för att undersöka om den annonsplats som är attraktivast också är 

den som genererar flest ansökningar och/eller bäst kandidater.      

 

Förslag till tillämpning vid annonsering 

Resultatet från den aktuella undersökningen kan vara användbart i rekryteringsarbete 

genom följande förslag: Om informationen i annonsen är bristfällig så använder 

kandidaterna andra tillgängliga ledtrådar för att bedöma attraktiviteten. Därför är det 

lämpligt att maximera informationen om tjänsten och organisationen i annonstexten så 

att andra ledtrådar får mindre betydelse. Mängden information har också visat sig ha en 

positiv effekt på viljan att söka en tjänst (Barber & Roehling, 1993). Detta gäller särskilt 

om möjligheten att kontrollera annonsen utseende är begränsat. Eftersom resultatet från 

den aktuella studien antyder att organisationens webbsida är den mest attraktiva 

annonsplatsen så är det lämpligt att försöka få med det som kännetecknar den egna 

organisationen då man annonserar externt. Annonsplatser som exempelvis Monster har 

ett eget varumärke som verkar ha en effekt på hur den rekryterande organisationen 

uppfattas. Därför finns det fördelar med att i annonsen lyfta fram det egna varumärket. 

En lösning kan också vara att i den externa annonsen styra kandidaterna till den egna 

lättanvända webbsidan och söka jobbet därifrån eftersom organisationens webbsida är 

attraktiv och ger större möjligheter till att kontrollera varumärke och användarvänlighet 

eftersom den kan utformas exakt enligt önskemål. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att en annons publicerad på organisationens egen 

hemsida gör att tjänsten och organisationen uppfattas som mer attraktiv än på de andra 

annonsplatserna som testades, samt att benägenheten att söka den utannonserade 

tjänsten är störst på denna annonsplats som även rankas som den mest attraktiva. Det 

finns vissa problem med generaliserbarhet som diskuterats ovan men resultatet stämmer 

på flera sätt väl överens med tidigare forskning. Rekrytering genom annonsering är ett 

komplext och ännu ganska outforskat område (Breaugh, 2008) som är väldigt aktuellt 

och intressant för att skapa bättre rekryteringsprocesser.  
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