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Forord
Denne kandidatafhandling om e-rekrutteringskommunikation er skrevet af Lise Juhl Hansen og Maria
Dam Jensen, på studieretningen cand.ling.merc. kommunikation og formidling på Copenhagen
Business School. Afhandlingen er blevet til med hjælp fra en række mennesker, som vi gerne vil
benytte dette forord til at takke.

Først og fremmest vil vi gerne takke de tyve testbrugere, der tålmodigt har testet og evalueret fire erekrutteringssites og tilsammen brugt mange timer og kræfter på, at give os et omfattende indblik i de
fire sites.

I relation til de tyve testbrugere, vil vi gerne takke Peter Nørring fra PN-Udvikling, som skabte kontakt
til fire aktive jobsøgere, og som lod os bruge sine lokaler på Østerbro til de fire brugertest. Også tak til
praktikkoordinator Gerhard Breiner fra Niels Brock, der satte os i kontakt med to af de elever, der også
deltager i vores brugertest.

Derudover vil vi gerne takke de tre virksomheder, der har deltaget aktivt i vores undersøgelser. Tak til
Rasmus Bothmann fra Novo Nordisk, tak til Jesper Lilholt fra ISS Danmark og tak til Søren Enggaard,
Bente Skalka og Kirsten Schönemann fra FLS Industries. Vi har fået nogle brugbare resultater ud af
vores interview, der har tilført afhandlingen en vinkel, den ikke kunne have fået uden de tre
virksomheders samarbejde.

Nedenstående oversigt angiver de dele, vi hver især er ansvarlige for, svarende til i alt 80 procent af
afhandlingen. Hvor intet andet er angivet, er vi fælles ansvarlige for indholdet.
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Abstract
Purpose
This Master’s thesis is based on a common interest in how private companies successfully recruit via their
corporate websites. On the basis of the hypothesis that a good recruiting website can make the recruiting
process more efficient for both companies and jobseekers, we have determined the purpose of the thesis to
be: To explore what good e-recruiting communication is and what makes up a good recruiting website. We
define e-recruiting communication as the communication related to recruiting via companies’ websites. In
order to operationalize our definition of good e-recruiting communication, we develop a theoretically and
empirically founded benchmarking tool for identifying strenghs and weaknesses on recruiting websites. We
claim that it takes a targeted strategy to develop a good recruiting website, and we wish to determine if there
is a correlation between a company’s strategy for its recruiting website and the performance of the website.

Methodology
As we want our benchmarking tool to be theoretically and empirically founded, we start by presenting a
theoretical basis for the elements that e-recruiting communication consists of, and propound five claims that
characterize a good recruiting website. By means of 20 user tests of four websites (i.e. 80 user tests in total),
we confirm the relevance of the five claims and thus anchor our claims empirically. On the basis of this, we
develop the theoretically and empirically founded benchmarking tool, functioning as an 85-criteria checklist
for the good recruiting website.

We use our tool to benchmark 32 Danish recruiting websites against our checklist and against each other,
and we select two of the highest ranked and two of the lowest ranked websites which we analyze thoroughly
in a four-step analysis. In step one we analyze the benchmarking results of each website; in step two we
draw upon our 20 user tests to give us feedback from real users; in step three we interview recruiters from
the companies owning the examined websites to understand their strategies and intentions; and in step 4 we
use steps 1-3 to present concrete suggestions for improving the four recruiting websites. Finally, we
conclude on our theoretical and empirical input by developing a strategy model for good recruiting websites,
showing how a targeted strategy is necessary to produce efficient e-recruiting communication.

Conclusions
We have propounded five claims for a good recruiting website, namely: The website must enable the
jobseeker to identify with the company so that he can decide whether or not he fits in. Second, the website
must support the recruiting process, for instance by providing sufficient information for the jobseeker and by
digitalizing the process in a way that is efficient for both jobseeker and company. Third, the website must
address all the company’s recruiting target groups and support their tasks on the website. Fourth, it must be
user friendly, i.e. make it easy for the jobseeker to focus on content and not on difficulties. And finally, the

good recruiting website must communicate in a way that is adapted to the internet, making it easy for the
jobseeker to read and explore the website.

Through our benchmarking of 32 Danish companies’ recruiting websites, we have identified the websites’
strengths and weaknesses. What became clear is that none of the websites perform as well as the ideal
website we have outlined (by means of the 85 criteria), meaning that there is room for improvement on all 32
websites. Two of the main reasons why the 32 sites do not perform as well as our ideal website, are that
they do not communicate specifically enough to the desired candidates and, in general, that they fail to utilize
the internet’s full potential for supporting the recruiting process. Thus, in order to perform closer to our ideal
website, companies must target their recruiting websites better towards potential candidates and exploit the
internet’s possibilities for interaction and screening much better.

After having analyzed two of the best and two of the worst performing websites in our benchmarking, we
conclude that there is a clear connection between strategy and performance. Websites that are based on an
ambitious strategy and have a clear focus do better in both benchmarking and user tests than websites
which are based on a poor strategy and lack focus. We conclude that the more companies expect of their
recruiting website and of the jobseeker, the better the recruiting website and the better the results.

In conclusion, a good recruiting website digitalizes and supports the recruiting process. And on a more
strategic level, it can be used as a screening tool for both companies and jobseekers, to raise the number of
qualified applications and possibly lower the number of unqualified applications. Furthermore, if the company
succeeds in attracting potential candidates to the recruiting website, the website can be used to monitor and
eventually hire strong candidates.

Sommaire
Objectif
L’inspiration de cette thèse est un intérêt commun à comprende le rôle que joue le site web lors du
recrutement chez les entreprises. A partir de l’hypothèse qu’un bon site de recrutement peut effectiviser le
processus de recrutement pour l’entreprise ainsi que pour le candidat, l’objectif de notre thèse est d’explorer
ce qu’est la bonne communication du e-recrutement et ce qui fait un bon site de recrutement. La
communication du e-recrutement est, selon notre définition, la communication associée au recrutement par
le moyen du site web d’une entreprise. Afin d’opérationaliser notre définition de la bonne communination du
e-recrutement, nous créons un outil de benchmarking établi dans la théorie et dans l’empirique qui permet
d’identifier les avantages et les faiblesses d’un site de recrutement. Nous soutenons qu’un bon site de
recrutement présuppose une stratégie ciblée et tenons à établir s’il y a une corrélation entre la stratégie qu’a
une entreprise pour son site de recrutement et la performance de ce site.

Méthode
Pour assurer la fondation théorique et empirique de notre outil de benchmarking, nous commençons par
présenter une base théorique des élements dont consiste la communication du e-recrutement et avançons
cinq affirmations qui caractérisent le bon site de recrutement. Nous employons vingt tests d’utilisation sur
quatre sites web (donc 80 tests en total) pour valider la pertinence des cinq affirmations et assurent ainsi
l’ancrage empirique de celles-ci. C’est sur cette base théorique et empirique que nous développons l’outil de
benchmarking, en forme d’une liste de 85 repères décrivant le site idéal de recrutement.

Nous appliquons notre outil pour benchmarker 32 sites web danois de recrutement contre notre liste de
repères et pour les comparer les uns aux autres. Quatre sites, dont deux ont un score très favorable et deux
ont un score défavorable, font l’objet d’une analyse profonde en quatre étapes. La 1ère étape est une analyse
de benchmarking détaillée de chacun des quatre sites ; la 2ème étape remet en jeu les 20 tests d’utilisation
pour nous donner du feed-back des utilisateurs réels ; avec la 3ème étape nous visons à comprendre les
stratégies et les intentions derrière les sites de recrutement par des interviews avec les recruteurs
responsables pour les sites web analysés; et par la 4ème étape, qui prend en compte les étapes 1 à 3, nous
donnons des suggestions concrètes pour l’amélioration des sites examinés. Finalement, en conclusion de
toutes nos analyses théoriques et empiriques, nous développons un modèle de stratégies pour les sites web
de recrutement qui montre l’effet d’une stratégie visée sur la qualité et l’efficacité de la communication du erecrutement.

Conclusions
Nous avons avancé cinq exigences au bon site de recrutement, à savoir : 1°, le site de recrutement doit
permettre au candidat de s’identifier avec l’entreprise afin qu’il puisse décider s’il y convient. 2°, le site doit
appuyer le processus de recrutement en offrant au candidat suffisamment d’informations et de voies
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d’application électroniques pour l’optimalisation du processus au profit du candidat, ainsi qu’à l’entreprise.
3°, le site doit s’adresser à tous les groupes cibles de recrutement prioritaires à l’entreprise et il doit
supporter les tâches de ceux-ci sur le site. 4°, le site doit être convivial pour que le candidat puisse se
concentrer sur le contenu et non pas sur comment il utilise le site. Et 5°, la communication doit être adaptée
à l’internet en assurant que les textes soient agréables à lire.

Par un benchmarking des sites de recrutement de 32 entreprises, nous avons identifié leurs avantages et
leurs faiblesses. Pour tous les sites, il s’est avéré que la performance est inférieure à l’idéal que nous avons
présenté par nos 85 critères et que les 32 sites sont donc susceptibles d’améliorations. Les plus grands
écarts vis à vis de notre idéal sont dûs à une adaptation insuffisante de la communication aux groupes de
candidats cibles et à une faible exploitation des avantages du média en ce qui concerne le support du
processus de recrutement. A cet effet, afin de s’approcher de notre idéal, les entreprises doivent s’efforcer à
ce que leurs sites web de recrutement ciblent mieux les groupes de candidats désirés, ainsi que tirent mieux
à profit les avantages d’interaction et de triage.

D’une analyse profonde de quatre sites de recrutement, dont deux des meilleurs et deux des pires selon
notre benchmarking, nous tirons la conclusion qu’il existe une corrélation étroite entre la stratégie et la
performance d’un site de recrutement. Les sites provenant d’une stratégie ambitieuse, dont l’objectif et le
point focal sont clairs, obtiennent de meilleurs résultats dans le benchmarking et auprès de nos utilisateurs
de test. Ceci par rapport aux sites sans objectifs clairs, dont l’intégration dans la stratégie de recrutement est
faible. Nous concluons que plus les attentes de l’entreprise face à son site de recrutement et les attentes du
candidat sont élévées, plus le site est efficace et performant.

En conclusion, les atouts d’un bon site de recrutement incluent l’automatisation et le support du processus
de recrutement. Par une mise en jeu plus stratégique, le site peut servir d’outil stratégique de triage pour les
entreprises ainsi que pour les candidats, ayant pour résultat une augmentation du nombre de candidatures
qualifiées et peut-être une réduction du nombre de candidatures non qualifiées. De plus, si l’entreprise
réussit à attirer les candidats potentiels, le site peut être utilisé pour les monitorer et y dénicher les meilleurs.
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1 Indledning
Der er i løbet af de sidste ti år sket en væsentlig udvikling inden for området rekruttering i danske
virksomheder. Før i tiden ansatte virksomhederne sine medarbejdere ved at slå en dyr annonce op i
dagbladene og vente på ansøgerstormen. I dag ansætter virksomhederne for det første ikke længere.
De rekrutterer. Der er for længst blevet dannet nye trends inden for rekruttering – og en af dem er
altså, at nu rekrutterer man. For det andet er det de færreste virksomheder der har en
personaleafdeling i dag. De har et Human Resources Department, en HR-afdeling eller måske er de
kort og godt Staffing. Begreber, der bestemt ikke siger alle mennesker noget, men som blevet en
(u-)naturlig del af danske virksomhedernes begrebsverden.

Strategierne i jagten på de bedste medarbejdere er mange. Både store og små virksomheder benytter
sig af rekrutteringsbureauer til at ansætte nye medarbejdere, og de fleste er repræsenteret på de
såkaldte jobportaler (f.eks. StepStone). Disse strategier har dig sine ulemper.
Rekrutteringsbureauerne fjerner fokus fra virksomhederne og fører det over på selve processen, og
jobportalerne er meget omfangsrige og skaber en jobsøgningsproces, hvor jobsøgeren ofte kommer til
at skyde med spredehagl, fordi han hele tiden på belejlig vis bliver gjort opmærksom på endnu en
ledig stilling, som han kan søge via sit standard-CV. Han bruger med andre ord ikke kræfter på selv at
udse sig de virksomheder, han gerne vil arbejde for.

Der findes imidlertid også en anden og mere målrettet rekrutteringsmulighed, en mulighed hvor den
enkelte virksomhed kommer i fokus. Og det er denne målrettede form for rekruttering, der har fanget
vores interesse: E-rekrutteringskommunikation på store danske virksomheders websites.

Mange danske virksomheder bruger i dag deres website som en større eller mindre del af deres
rekrutteringsindsats. ’Jobs’, ’People’, ’Join Us’ – kært barn har mange navne; og lige så mange
betegnelser der er for virksomhedernes e-rekrutteringssites, lige så mange forskellige måder er der er
at udarbejde dem på. Hos nogle virksomheder fungerer e-rekrutteringssitet som en appetitvækker,
hos andre har det opnået en dominerende betydning for virksomhedens rekrutteringsproces.

I bund og grund handler rekruttering om at matche virksomhed og jobsøger til begges tilfredshed. Men
hvordan opnår man bedst muligt dette match? Og hvilken rolle kan og skal virksomhedens erekrutteringssite spille i denne proces? Det er nogle af de overvejelser, der er drivkraften bag vores
afhandling.

1.1

PROBLEMFORMULERING

Med denne afhandling ønsker vi at udforske, hvad god e-rekrutteringskommunikation er, og at give
vores bud på, hvordan et godt e-rekrutteringssite ser ud. Vores påstand er, at det gode erekrutteringssite ligger i det brændpunkt, hvor jobsøgerens og virksomhedens interesser mødes. Med
dette mener vi, at det gode e-rekrutteringssite på den ene side gør det lettere for jobsøgeren at
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målrette sin søgeproces ved at dække hans informationsbehov, og at sitet på den anden side
effektiviserer virksomhedens arbejde med at tiltrække og udvælge de rigtige kandidater – både ved at
dække jobsøgerens informationsbehov og ved at digitalisere (dele af) rekrutteringsprocessen.
Samtidig påstår vi, at der skal en målrettet strategisk indsats til fra virksomhedens side, før den kan
udvikle et godt e-rekrutteringssite.

Vi ønsker at udvikle et teoretisk og empirisk funderet benchmarkingværktøj, der fungerer som en slags
tjekliste for det gode e-rekrutteringssite, og som en virksomheds e-rekrutteringssite kan måles mod,
med henblik på at identificere styrker og svagheder og derigennem afdække, hvor der er størst behov
for at sætte ekstra kræfter ind. Vi beskæftiger os således ikke kun med, hvad et godt erekrutteringssite er, men også hvordan vores benchmarkingværktøj kan bidrage til at skabe et godt erekrutteringssite – og ikke mindst hvilken sammenhæng der er mellem virksomhedens strategi for erekrutteringssitet og sitets udformning og effekt. Afhandlingen falder i tre dele, hvis arbejdsspørgsmål
vi præsenterer nedenfor.
•

Hvad er god e-rekrutteringskommunikation, og hvilke kriterier for det gode e-rekrutteringssite kan
vi – ud fra eksisterende teori på området samt 20 testbrugeres meninger og oplevelser på fire
testede e-rekrutteringssites – opstille i et benchmarkingværktøj?

•

Hvordan kan benchmarkingværktøjet – i samspil med en analyse af jobsøgernes konkrete
oplevelser samt en afdækning af virksomhedernes strategiske ambitioner for e-rekrutteringssitene
– bidrage til at identificere styrker og svagheder ved sitene og dermed danne grundlag for
konkrete forbedringsforslag?

•

Hvilken sammenhæng kan vi – om nogen – se mellem på den ene side virksomhedens strategi for
dens e-rekrutteringssite og på den anden side e-rekrutteringssitets placering i
benchmarkinganalysen og brugertestene? Eller med andre ord: Hvilken strategi skal
virksomheden lægge for at skabe et godt e-rekrutteringssite?

1.1.1 Fremgangsmåde
Hvad: Teoretisk og empirisk forankrede kriterier for god e-rekrutteringskommunikation
Benchmarkingværktøjets teoretiske forankring sikres ved et omfattende studie af relevant litteratur,
mens vi sikrer den empiriske forankring ved at inddrage 20 testbrugeres oplevelser på og meninger
om fire testede sites. Det er således formålet med Del I at skabe et konkret værktøj, som
virksomheder kan anvende i den videre udvikling af deres e-rekrutteringssite. Benchmarkingen kan
ikke stå alene som vurderingsgrundlag for forbedringen af et e-rekrutteringssite, men tjener derimod
som et godt udgangspunkt for en omfattende analyse af sitet. Hvordan en sådan analyse ser ud, viser
vi i Del II.

Hvordan: Benchmarkingværktøjet som udgangspunkt for forbedringsforslag
At benchmarkingværktøjet tjener som et godt udgangspunkt, ønsker vi at bevise i Del II, hvor vi
afprøver det i praksis. Afprøvningen falder i to etaper, nemlig på den ene side en
benchmarkinganalyse af 32 store danske e-rekrutteringssites og på den anden side en mere
omfattende analyse af fire af de 32 e-rekrutteringssites (hhv. Novo Nordisk, Danfoss, ISS Danmark og
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FLS Industries), som vi zoomer ind på i en firetrinsanalyse. Denne firetrinsanalyse består for det første
af en detaljeret benchmarkinganalyse, for det andet af de 20 brugertest, og for det tredje af interview
med de pågældende virksomheder. I det fjerde trin samler vi trådene til en række konkrete
anbefalinger for de fire sites.

Strategiens betydning: Sammenhængen mellem strategi og resultater
Efter denne empiriske analyse ønsker vi i Del III igen at zoome ud fra den site-specifikke erekrutteringskommunikation for at undersøge, hvilken betydning det har for e-rekrutteringssitet, at
virksomheden har lagt en strategi for sin e-rekruttering og sin e-rekrutteringskommunikation. Vi vover
som nævnt den påstand, at det kræver en målrettet strategisk indsats at udvikle et godt site. Denne
påstand vil vi søge at bekræfte ved at samle op på resultaterne fra Del I og Del II, idet vi forventer ud
fra vores teoretiske og empiriske viden at kunne pege på, hvilke strategiske ambitioner en virksomhed
skal have for sit e-rekrutteringssite for at sitet lever op til vores definition af et godt e-rekrutteringssite.

1.1.2 Afgrænsning
Idet vi anlægger en kommunikativ vinkel på vores afhandling, vil vi fokusere på den mest
håndgribelige del af e-rekruttering, nemlig det vi (og jobsøgerne) ser. Vi afgrænser os således fra at
diskutere komplekse hardware- og softwareproblematikker ved e-rekruttering. Vores speciale er
kommunikation, og derfor arbejder vi med, hvad e-rekrutteringssitet kommunikerer – ikke hvordan det
teknisk set er kommet til at kommunikere det.

Derudover understreger vi, at vi fokuserer på online rekruttering via virksomheders websites og ikke
så meget det samspil, der måtte være mellem e-rekrutteringssitet og andre online og offline
rekrutteringsmedier.

1.2

OM E-REKRUTTERINGSKOMMUNIKATION OG E-REKRUTTERINGSSITES

Her præsenterer vi kort problemformuleringens to vigtigste begreber, nemlig erekrutteringskommunikation og e-rekrutteringssite.

1.2.1 E-rekrutteringskommunikation
E-rekrutteringskommunikation trækker, som ordet antyder, på tre store discipliner, nemlig
kommunikation, rekruttering og den elektroniske del, dvs. indflydelsen fra internetmediet. De tre
discipliner findes både i hver deres rene form og som indbyrdes kombinationer: e-rekruttering, ekommunikation (dvs. webkommunikation) og rekrutteringskommunikation, jf. Figur 1. Alle tre
discipliner spiller både i deres rene form og i kombinationerne ind på kommunikationssituationen på
en virksomheds e-rekrutteringssite.
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Kommunikation

Rekrutteringskommunikation

Webkommunikation

E-rekrutteringskommunikation
Rekruttering

Internetmediet
E-rekruttering

Figur 1: Elementerne i e-rekrutteringskommunikation

1.2.2 E-rekrutteringssite
Begrebet e-rekrutteringssite er en samlet betegnelse for de internetsider på virksomhedens website,
hvor virksomheden gennem e-rekrutteringskommunikation søger at tiltrække de rigtige medarbejdere.
Set ud fra jobsøgerens synspunkt er det samtidig den vigtigste kilde til information om at arbejde i
virksomheden og til at finde arbejde i virksomheden.

2 Metode
2.1

VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT

Er det muligt at give en endelig opskrift på det gode e-rekrutteringssite? Svaret må være nej, for ikke
alene vil en sådan opskrift afhænge af, hvordan man definerer begrebet e-rekrutteringssite, men også
hvem vi beder om at give os denne opskrift.

2.1.1 Et konstruktivistisk virkelighedssyn
Derfor vil vi besvare vores problemformulering ved hjælp af den metode, Grete Heldbjerg kalder den
aktørbaserede tilgang. Denne tager udgangspunkt i en konstruktivistisk virkelighedsopfattelse, hvor
der ”er mange virkeligheder, som eksisterer i form af en mangfoldighed af mentale konstruktioner,
som er socialt, oplevelses- og erfaringsmæssigt funderet” (Heldbjerg 1997: 37). I centrum står
aktørerne, der bærer disse virkeligheder både individuelt og som grupper, og aktørerne ”forhandler”
sig frem til en fælles virkelighed gennem dialog. Denne afhandling sætter rammerne for en dialog om,
hvad der udgør et godt e-rekrutteringssite og hvorfor, og de debatterende aktører er teoretikere,
jobsøgere og virksomheder. Samtidig hverken kan eller vil vi undgå, at vores personlige opfattelser af,
hvad et godt e-rekrutteringssite er, vil have indflydelse på den endelige konklusion. På sin vis indgår vi
jo også som aktører, bl.a. ved at styre og analysere de forskellige aktørers bidrag.
- 10 -
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Heldbjerg beskriver, hvordan hver aktør(gruppe) i sit syn på virkeligheden er præget af sine interesser
og motiver og derudfra konstruerer sit eget virkelighedsbillede. Det betyder i vores tilfælde, at svaret
på, hvad et godt e-rekrutteringssite er, vil afhænge af, om vi spørger den pragmatiske web-ekspert,
kommunikationsteoretikeren, HR-konsulenten, virksomhedens budgetansvarlige eller den håbefulde
jobsøger – for blot at nævne et par eksempler.

2.1.2 Fænomenologisk-hermeneutisk tilgang

Forståelse

Vores konstruktivistiske – og dermed aktørbaserede – tilgang resulterer i en
Dialog

fænomenologisk-hermeneutisk arbejdsproces.
Fortolkning

For at starte bagfra består den hermeneutiske teori af tre erkendelsesfaser –
Ny forståelsesramme

forforståelse, forståelse og efterforståelse – der kan (og vil blive) gentaget indtil
det sidste punktum sættes i konklusionen (Heldbjerg 1997: 46-47). Vi arbejder

Ny fortolkning

med andre ord ud fra en hermeneutisk spiral, jf. Andersen (1997: 244), der dog
anvender en lidt anden terminologi, nemlig forståelse, dialog og fortolkning.

I den aktørbaserede tradition undersøger udforskeren sit genstandfelt gennem

Figur 2: Den
hermeneutiske spiral.
(Andersen 1997:244)

en vekselvirkning af to forskningsfaser: engagement og distance. I
engagementsfasen træder vi således i dialog med de relevante aktører (teoretikere, jobsøgere og
virksomheder) for at indsamle data (dvs. meninger, holdninger, udsagn), og vi bør i denne fase sætte
vores foreløbige gestalt (=forforståelse) i parentes og indgå i dialogen på informantens præmisser.
Herefter træder vi i den efterfølgende distancefase et skridt tilbage igen for at fortolke aktørens bidrag
til dialogen i relation til den gestalt, vi konstruerede under forforståelsen. Eller med Heldbjergs ord: vi
hæver den parentes, vi satte i engagementsfasen (ibid.: 97-98). Arbejdsprocessen er altså en
vekselvirkning mellem dialog med aktørerne og analyse af de oplysninger, vi indsamler under
dialogen.

For at vende tilbage til termen fænomenologisk-hermeneutisk konstruktivisme, vil vi altså i
engagementsfasen referere aktørernes udtalelser gennem forstående beskrivelser og/eller citater
(fænomenologisk), mens vi i distancefasen sammenholder dem med vores forforståelse for
derigennem at fortolke dem (hermeneutisk) via en dialektisk – og det vil i denne sammenhæng sige
dialogbaseret – gennemgang.

Når vores undersøgelsesmetode er aktørbaseret betyder det også, at vi er bevidste om, at den
endelige konklusion på denne afhandling i sidste ende være et bidrag til forståelsen af – og ikke en
endelig opskrift på – hvad et godt e-rekrutteringssite er.
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2.1.3 Kvalitative frem for kvantitative data
I tråd med den aktørbaserede tilgang til emnet e-rekrutteringskommunikation prioriterer vi aktørernes
meninger og motiver højere end statistiske data – eller med andre ord kvalitative frem for kvantitative
data.

Konsekvensen ved at fravælge kvantitative undersøgelsesmetoder – f.eks. i form af en
spørgeskemaundersøgelse eller en internetsurvey af jobsøgeres foretrukne informationstyper på et erekrutteringssite – er, at vi samtidig har måttet give afkald på at afdække, hvordan jobsøgernes
præferencer statistisk ser ud. Selvom den aktørbaserede tilgang ikke udelukker brug af kvantitative
undersøgelser, er de kvalitative metoder mere oplagte i forhold til dialogperspektivet. Til trods for at vi
anerkender det interessante og væsentlige ved de kvantitative præferenceundersøgelser – også for
virksomhederne ved udvælgelsen af informationstyper – har vi imidlertid af to grunde valgt dette fra.

For det første ville resultatet af en sådan kvantitativ præferenceafdækning medføre en ændring af
vores opfattelse af begrebet e-rekrutteringskommunikation fra netop noget kommunikativt til noget
mere salgs- og marketingrelateret. Og selv om en af vore primære kilder, Michael Foster (2003),
sammenligner rekruttering med salg og e-rekrutteringssites med e-handelssider, fungerer denne
analogi kun til en vis grænse. Hvor en salgsafdeling nemlig er interesseret i at afsætte så mange
produkter som muligt, er en rekrutteringsafdeling derimod interesseret i at ramme en begrænset
målgruppe, nemlig de rette potentielle medarbejdere (dette behandles nærmere i afsnit 3.1.3.1).

Det gælder nemlig i vores øjne ikke kun om at afdække, hvad ”folk” vil have, og så give dem det, uden
hensyn til den enkelte virksomheds rekrutteringsmæssige og organisatoriske situation. Det handler i
højere grad om at formidle et budskab, som selvfølgelig er tilpasset de formodede modtagere, men
som også passer til organisationen, og som virksomheden kan stå inde for – ikke mindst på grund af
de omkostninger, der kan være forbundet med en såkaldt fejlansættelse, hvor medarbejderen og
virksomheden ikke matcher. Så selvom jobsøgernes præferencer er væsentlige for udvælgelse,
tilrettelæggelse og formidling af en virksomheds rekrutteringsbudskaber, handler det altså også om at
tage stilling til den situation, både jobsøger og virksomhed kommunikerer i. Dette behandler vi i
afhandlingens Del II.

Vores andet argument for at vælge en kvalitativ frem for en kvantitativ empiriindsamling er – i direkte
forlængelse af det forrige – et ønske om ikke bare at konstatere, hvad jobsøgere foretrækker, og hvad
virksomheder stiller til rådighed på de udvalgte e-rekrutteringssites, men også at gå bag om disse ting
og forklare, hvorfor det er sådan. Og til dette formål egner en kvalitativ metode sig efter vores skøn
væsentligt bedre.

2.1.4 Kritisk tilgang til kvalitative kilder
Vi vil gerne knytte et par kommentarer til nogle af de kilder, vi benytter os af i kap. 2 (teoridelen). For
selv om vi vurderer det brede spekter af kilder, vi bruger, som valide, ser vi et behov for at forholde os
kritisk til litteraturen om brugervenlighed. Det gør vi fordi:
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2.1.4.1

Mange brugervenlighedseksperter anbefaler erfaringsbaseret og kategorisk

Vi er bevidste om, at forfatterne inden for brugervenlighed ofte præsenterer deres erfaringsbaserede
litteratur, så den nærmest får karakter af en endegyldig opskrift på, hvordan tingene ”skal” gøres (det
gælder bl.a. Foster, Nielsen og Spool). Dette betyder, at vi må passe på ikke at anvende kategoriske
udsagn à la ”x% af alle brugere kan ikke lide fænomen y” som en almengyldig sandhed. Dels på grund
af kulturforskelle mellem Danmark og USA (hvor størstedelen af den brugervenlighedslitteratur, vi har
anvendt stammer fra) og dels på grund af den situationsbundenhed, der ligger i brugertest og i
forfatternes professionelle erfaringer. Hvordan virksomhedernes situation er, eller hvordan test er
tilrettelagt, redegøres der ikke altid lige klart for, hvilket til tider gør det svært at fastslå disse udsagns
transferabilitet til vores argumentation.
2.1.4.2

Indbyrdes kildehenvisninger optræder i en til tider uklar kontekst

Det er vores opfattelse, at brugervenlighedseksperter i nogen grad kan betragtes som en ”klub af
gode venner”, dvs. at de indbyrdes henviser til hinanden og validerer hinandens resultater. Da det ikke
altid er åbenlyst, hvilken baggrund og hvilken kontekst de forskellige forfatteres resultaterne bygger
på, tager vi imidlertid ikke ukritisk alle resultaterne og den fælles brug af de samme resultater for gode
varer.

Ud fra et metodisk synspunkt kan denne gensidige henvisning positivt udtrykt betegnes som
objektivering og confirmering af andre forskeres resultater, men vi må samtidig være os bevidste, at
der også er tale om en snert af indavl. At vi alligevel godt tør forlade os på litteraturen skyldes både, at
vi i tvivlstilfælde kun citerer oplysninger, som også danske forfattere med en mere udførlig kildekritik
kan bekræfte, og dels at vi supplerer med vores egen brugerinddragelse, der godt nok ikke er lige så
omfattende som hele litteratur-bidraget til sammen, men som vi mener trods alt vil kunne falsificere
nogle af litteraturens påstande, skulle de vise sig ikke at være gyldige for vores testbrugergruppe.

2.2

KOMMUNIKATIONSTEORETISK UDGANGSPUNKT

Afsender og modtager (dvs. virksomhed og jobsøger) befinder sig i en særlig
kommunikationssituation, når de kommunikerer på et e-rekrutteringssite. Virksomheden indtager en
særlig formidlingsrolle, der er påvirket af konteksten rekruttering (i modsætning til salg, finansiering,
logistik osv.), af internettet som medie (i modsætning til trykmateriale, virksomhedspræsentationer,
messedeltagelse osv.) og ikke mindst formålet: at rekruttere de rigtige medarbejdere til virksomheden.
E-rekrutteringskommunikation er derfor et komplekst fænomen, der er sammensat af vidt forskellige
teoretiske fagområder, bl.a. human resource management (HRM), brugervenlighed, employer
branding og ikke mindst kommunikationsteori – både generelt og for internettet specifikt.

For at komme hele vejen rundt om emnet e-rekrutteringskommunikation tager vi udgangspunkt i
Lisbeth Thorlacius’ fortolkning af Roman Jakobsons kommunikationsmodel fra 1960. Jakobson
udarbejdede oprindeligt sin model for at kunne beskrive sprogets poetiske funktion, men fandt ud af at
han til dette formål måtte afdække alle sprogets funktioner for at kunne positionere den poetiske

- 13 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

funktion i forhold til disse – og dermed endte han med at udvikle en komplet kommunikationsmodel
(Henriksen 2001: 49-51), gengivet i Figur 3.

Jakobsons kommunikationsmodel består af seks

CONTEXT
MESSAGE

elementer: afsender, modtager, budskab, kontekst,
medie og kode. Til hvert af disse seks elementer

ADDRESSER

knytter der sig en funktion, nemlig den emotive, den
konative, den poetiske, den referentielle, den fatiske
(kontaktbevarende) og den metalingvistiske funktion

ADDRESSEE
CONTACT
CODE

Figur 3: De seks elementer i Jakobsons
kommunikationsmodel (Henriksen 2001: 50)

(se Figur 4). Jakobson argumenterer for, at alle seks
REFERENTIAL
POETIC

funktioner er til stede i enhver
kommunikationssituation, men at en enkelt funktion

EMOTIVE

CONATIVE
PHATIC
METALINGUAL

kan være dominerende. For at nævne et eksempel
kan en tekst være meget konativ (handlingsanvisende)

Figur 4: De seks funktioner i Jakobsons
kommunikationsmodel (Henriksen 2001: 50)

og dermed have størst fokus på modtager.

Thorlacius har i sin model til analyse af visuel kommunikation som nævnt taget udgangspunkt i
Jakobsons model, og hun har til hvert af de seks elementer knyttet en ekstra funktion (altså 12 i alt) for
at kunne analysere især de visuelle aspekter ved et website, jf. Figur 5.
Kontekst
Betydningerne af det
visuelle og tekstuelle indtryk samt
eventuel intertekstualitet

Afsenders
intention
(udenfor
produktet)

Afsenders udtryk
i produktet – den
ekspressive og de
emotive funktion
Følelser og holdninger hos
afsender og fremkaldt hos
modtager (intenderet eller ej)

Meddelelse
Direkte og
uudsagte
budskaber

Modtager i
produktet – den
konative og
interaktive funktion
Opfordringer til
modtageren om at handle
samt interaktive muligheder
på siderne

Modtagers
reception
(udenfor
produktet)

Medie – den
fatiske funktion
Opretholdelse af kontakten med
modtageren samt
navigationsmulighederne
Kode – de
metakommunikative og
intersemiotiske funktion
En genre taler om sig
selv eller andre genrer

Figur 5: Thorlacius’ fortolkning af Jakobsons kommunikationsmodel
(Thorlacius 2001)

Når vi vælger at inddrage Thorlacius’ fortolkning af denne klassiske kommunikationsmodel, er det,
fordi hun sætter fokus på den særlige kommunikationssituation, der opstår, når afsender og modtager
kommunikerer via internettet. For det første ved at inddrage de navigative (fatiske) og de interaktive
(konative) funktioner, der er vigtige, fordi mediet og modtagerens kontrol over kommunikationen er
dominerende ved kommunikation via et website. For det andet fordi hun sætter fokus på, at den
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implicitte afsender og den implicitte modtager ikke nødvendigvis behøver stemme overens med den
faktiske afsender og den faktiske modtager (dette gælder naturligvis ikke kun webkommunikation,
men al skriftlig kommunikation). Dette formidler hun ved at illustrere, hvilke funktioner der ligger inden
for produktet (den lysegrå kasse) og hvilke der ligger uden for.

Thorlacius har udviklet sin fortolkning af Jakobsons model ad to omgange. I den første version
(Thorlacius 2001) bruger hun betegnelsen meddelelse om Jakobsons message (den mørkegrå firkant)
og produkt om hele den del af kommunikationen, der er synlig på websitet (dvs. den lysegrå kasse).
Dette reviderer hun senere (Thorlacius 2002: 49), hvor hun bruger betegnelsen produkt om både
Jakobsons message og om den synlige kommunikation på websitet. Som det ses i Figur 5 ovenfor
tager vi udgangspunkt i hendes første version af modellen, fordi vi mener, det er mest logisk at skille
tingene ad. Vi skelner dermed mellem meddelelse og produkt.

Vi mener, at Thorlacius i sin fortolkning af Jakobsons model lægger et for stort fokus på det visuelle i
forhold til vores formål, da også det tekstuelle indhold spiller en stor rolle for erekrutteringskommunikation. Som det vil fremgå af vores brug af modellen tillægger vi derfor stadig
Jakobsons oprindelige, sprogligt fokuserede definitioner stor betydning, så fokus igen drejes væk fra
det primært visuelle og tilbage til det tekstuelle indhold.

Nedenfor giver vi en introduktion til, hvordan Jakobsons kommunikationsmodel i Thorlacius’
fortolkning skal opfattes og bruges i forhold til vores afhandling – både i forhold til indsamling og
analyse af teori og empiri.
2.2.1.1

Afsender: Ekspressive og emotive funktioner

Afsenderen er den eller de personer, der er ansvarlige for, at der foregår en kommunikativ handling i
produktet, og Thorlacius skelner mellem den faktiske og den implicitte afsender. Sidstnævnte er en
vigtig faktor i kommunikationsanalysen, for det er denne implicitte afsender, som modtageren føler, at
han kommunikerer med.

Den ekspressive funktion er et udtryk for afsenderens følelser og holdninger, som, uanset om det er
afsenderens intention eller ej, kan aflæses ud fra kommunikationsproduktet. Hvor dominerende den
ekspressive funktion er, er et udtryk for, hvor synlig afsender er i produktet, og denne vurdering
gælder både tekstuelle og visuelle indikatorer.

Den emotive (værdiladede) funktion opdeler Thorlacius i tre underfunktioner, der defineres ud fra
forholdet mellem afsender og modtager. Den første underfunktion er følelser og holdninger, som
afsender og modtager deler, og som afsender af samme grund formår at vække hos modtageren
gennem kommunikationen. Den anden underfunktion findes kun i professionel kommunikation og
betegner situationer, hvor afsender ikke selv deler de følelser og holdninger, han forsøger at vække
hos modtageren, typisk fordi de tilhører hver sit segment. Den tredje underfunktion kommer utilsigtet til
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udtryk, når afsender skaber nogle følelser og holdninger hos modtager uden at have intentioner om
dette – dvs. at denne funktion fra afsenders synspunkt typisk kommer negativt til udtryk.

For at analysen af de afsenderrelaterede funktioner er komplet, må vi også se på dennes intentioner,
dvs. den del af afsendersiden, der ligger uden for kommunikationsmodellen. Det vender vi tilbage til i
Del II.
2.2.1.2

Modtager: Konative og interaktive funktioner

Thorlacius skelner også mellem den faktiske og den implicitte modtager, og hun pointerer desuden, at
det er vigtigt at huske, at modtager og målgruppe ikke nødvendigvis er samme person(er); hvor
målgruppen er den person, man forsøger at nå ved hjælp af kommunikationen, er modtageren den,
der rent faktisk modtager kommunikationen.

De konative funktioner kommer til udtryk i en tekst, når afsenderen opfordrer modtageren til at tænke,
føle eller handle på en bestemt måde (f.eks. at sende en ansøgning).

De interaktive funktioner kan inddeles i fem kommunikationsfunktioner, jf. også afsnit 3.5.1.1:
1. den transmitterende, ikke-interaktive funktion, f.eks. når der vises en film på websitet
2. den konverserende, interaktive funktion, f.eks. e-mail og chat
3. den konsultative, interaktive funktion, f.eks. en søgefunktion
4. den transaktive, interaktive funktion, f.eks. elektronisk handel
5. den registrerende, interaktive funktion, f.eks. digitale afstemninger eller registrering af
brugernes IP-adresser.

For at analysen af de modtagerrelaterede funktioner er komplet, er det nødvendigt også at undersøge
de funktioner, der ligger uden for produktet, dvs. den faktiske modtagers reception på det kognitive,
konative og emotionelle plan (det gør vi derfor både i Del I og Del II ved at inddrage resultaterne fra
brugertest med 20 testbrugere).
2.2.1.3

Meddelelse: Formale og uudsigelige æstetiske funktionerer

Meddelelsen dækker over både indhold og udtryk i det, der kommunikeres. Denne funktion opdeler
Thorlacius i to, nemlig den formale æstetiske funktion og den uudsigelige æstetiske funktion. Det
første begreb dækker over en kombination af sanselige og erkendelsesmæssige oplevelser, som er
noget, vi kan beskrive med vores dagligdags sprog. Det andet begreb dækker over noget mere
abstrakt, som er uudsigeligt, og vi kan derfor ikke forklare med ord, hvorfor dette uudsigelige budskab
virker for os eller ej. Vi betragter derfor meddelelsen som de formale og uudsigelige budskaber.

Fordi Thorlacius’ model er udviklet til analyse af det visuelt æstetiske ved websites, omhandler hendes
analyse af produktet i udpræget grad udtrykket frem for indholdet. Denne side vil vi også gerne have
med, men det er for os også vigtigt at se på selve indholdet, forstået som afsenderens valg af
budskab, informationstype og omfang.
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2.2.1.4

Kontekst: Referentielle og intertekstuelle funktioner

Thorlacius sætter først fokus på budskabets indholdsside under den referentielle funktion, således at
denne funktion dækker over det, som teksten (eller billederne) handler om. Ifølge Jakobson er denne
funktion i næsten enhver tekst den vigtigste og dermed den dominerende (Henriksen 2001: 51).
Overført på vores situation betyder det, at virksomhederne ikke bare vil lave et e-rekrutteringssite for
at vise, at de er i stand til det, men primært fordi de har noget at fortælle om – og i sidste ende fordi de
vil tiltrække nogle gode medarbejdere.

Konteksten dækker også over den intertekstuelle funktion, som Thorlacius har tilføjet til modellen.
Denne funktion kommer til udtryk, når det konkrete produkt henviser til et andet produkt, f.eks.
virksomhedens offline rekrutteringskommunikation eller konkurrenternes e-rekrutteringssites (for at
differentiere sig). Uanset om det er intenderet eller ej vil indholdet referere til utallige andre tekster,
som jobsøgeren har læst.
2.2.1.5

Mediet: Fatiske og navigative funktioner

Den fatiske funktion har til formål at opretholde kontakten mellem afsender og modtager, og den
kommer f.eks. til udtryk i et websites brugervenlighed og design.

I og med at kommunikationsmediet er internettet, hører de navigative funktioner med til den
kontaktbevarende funktion. Thorlacius fremhæver, at det navigative både har en æstetisk side, men
også i høj grad består af en logisk informationsarkitektur, der giver brugeren en begrænset, men
velovervejet række af navigationsmuligheder, så han kan bevæge sig omkring uden at fare vild.

2.2.1.6

Kode: Metakommunikative og intersemiotiske funktioner

Her lægger Thorlacius igen primært vægt på det visuelle, men hendes pointer er lette at udvide til
også at omfatte tekster, hvilket også følger Jakobsons oprindelige definition på de funktioner, der
knytter sig til koden.

Den metakommunikative funktion ser vi, når afsender eksempelvis forklarer et ord for modtageren for
at være sikker på, at denne forstår hans budskab. Negligerer afsenderen at forklare sine interne
udtryk (sin kode) for modtageren, taler de ikke samme sprog, og det kan få konsekvenser for den
fatiske og den emotive funktion hos modtageren.

Ved den intersemiotiske funktion forstår Thorlacius samspillet mellem forskellige elementer på
websitet, f.eks. et billede (eller en illustration) og en tekst, der understøtter hinanden. Denne funktion
kan komme til udtryk på to måder, nemlig gennem forankring, hvor de to elementer overlapper
hinanden (en tekst der omhandler en bestemt person og et billede af selv samme person), eller
gennem afløsning, hvor et billede f.eks. tilføjer noget nyt til teksten. Forankring og afløsning kan også
finde sted mellem to tekster, eksempelvis når en tekstboks tilføjes på en side; den kan enten
opsummere konklusionerne (forankring) eller tilføje facts der ikke står i teksten (afløsning).

- 17 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

Efter justeringen af fokus i elementerne meddelelse og kode ser vores tilpasning af
kommunikationsmodellen således ud:

Kontekst – referentielle og
intertekstuelle funktioner
Det emne budskabet handler om og
forholdet til andre budskaber

Afsenders
intentioner
(udenfor
produktet)

Afsenders udtryk
i produktet – ekspressive
og emotive funktioner
Følelse og holdninger
hos afsender og
fremkaldt hos modtager
(intenderet eller ej)

Meddelelse
Direkte og
uudsagte
budskaber

Modtager i
produktet – konative og
interaktive funktioner
Opfordringer til
modtageren om at handle
samt interaktive muligheder
på siderne

Modtagers
reception
(udenfor
produktet)

Medie – fatiske og
navigative funktioner
Opretholdelse af kontakten
gennem genkendelighed og
intuitiv navigation
Kode –
metakommunikative
og intersemiotiske funktioner
Opbyggelse af fælles kode samt
samspil mellem tekstuelle og
grafiske elementer

Figur 6: Kommunikationsmodel for websites inspireret af Jakobson og
Thorlacius

Vi bruger kommunikationsmodellen som struktur for teoridelen i kap. 3.

2.3

STRUKTUR

Figur 7 nedenfor illustrerer afhandlingens struktur. Efterfølgende gennemgår vi kort de følgende
kapitlers funktion og sammenhængen mellem afhandlingens tre dele.

Del I
Del I indeholder en teoretisk såvel som en praktisk del. Den teoretiske del (kap. 3) er struktureret
efter den kommunikationsmodel for websites, som vi har præsenteret ovenfor i Figur 5. Med
udgangspunkt i kommunikationsmodellens seks kerneelementer (afsender, modtager, kontekst,
meddelelse, medie og kode) præsenterer og analyserer vi relevant litteratur for fænomenet erekrutteringskommunikation. Den teoretiske del munder ud i fem påstande om det gode erekrutteringssite, som vi arbejder videre med i den praktiske del af Del I.

I denne praktiske del af Del I (kap. 4) tager vi hul på et af de to elementer i Thorlacius’
kommunikationsmodel, der befinder sig uden for selve e-rekrutteringssitet, ved at inddrage nogle af de
faktiske modtagere – jobsøgerne. Vi gennemfører brugertest på fire udvalgte e-rekrutteringssites for at
afprøve de fem påstande, som vi fremfører på baggrund af litteraturen.

På baggrund af teorien og empirien opstiller vi til sidst i Del I et benchmarkingværktøj (kap. 5) til
analyse af virksomheders e-rekrutteringssites.
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P
R
O
B
L
E
M
F
O
R
M
U
L
E
R
I
N
G

•
•
•
•
•

TEORIEN BAG E-REKRUTTERINGSKOMMUNIKATION
Hvad kendetegner det gode e-rekrutteringssite?
Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
E-rekrutteringssitet skal understøtte
rekrutteringsprocessen
Indholdet skal tilpasses virksomhedens
rekrutteringsmålgrupper
E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Kommunikationen skal tilpasses internetmediet

BRUGERINDDRAGELSE

DEL
III

Validere kriterier
Tage højde for
jobsøgerne
Hvad oplever
jobsøgerne?
Hvad lægger de
vægt på?

TEORETISK OG EMPIRISK FORANKRET BENCHMARKINGVÆRKTØJ
Tjekliste for det gode e-rekrutteringssite

DEL I: Skabe et benchmarkingværktøj
DEL II: Anvende benchmarkingværktøjet
BENCHMARKING
32 virksomheders
e-rekrutteringssites

I forhold til
hinanden
I forhold til idealet

FIRETRINSANALYSE
4 udvalgte virksomheders e-rekrutteringssites
Benchmarkinganalyse
Hvor ligger de fire sites i forhold til idealet?

S
T
R
A
T
E
G
I
M
O
D
E
L

Brugertest
Hvad mener brugerne?
Virksomhedsinterview
Hvordan påvirker virksomhedernes situation e-rekrutteringssitene?
Anbefalinger
Hvordan kan de fire sites forbedres?

Figur 7: Strukturmodel for afhandlingen

Del II
Afhandlingens anden del, der indledes af et metodeafsnit (kap. 6) for hhv. benchmarking, brugertest
og virksomhedsinterview. Del II er et eksempel på konkret anvendelse af benchmarkingværktøjet og
falder i to etaper.

Første etape er en benchmarking (kap. 7), hvor vi positionerer 32 store danske virksomheders erekrutteringssites i forhold til vores opstillede ideal og hinanden. Vi identificerer her de træk ved erekrutteringssitene, der karakteriserer henholdsvis de gode og de dårlige sites.

Anden etape er mere specifik; i kap. 8-11 zoomer vi i en firetrinsanalyse ind på fire casevirksomheder og går i dybden med deres e-rekrutteringssites, idet vi igen træder uden for selve
produktet og ser på de faktiske modtagere samt de faktiske afsendere. I første trin analyserer vi de fire
case-virksomheders e-rekrutteringssites ud fra vores benchmarking og i andet trin gennem brugertest.
I tredje trin sammenholder vi analysen af benchmarking og brugertest med virksomhedernes situation,
hvorefter vi i det fjerde og sidste trin giver vi konkrete anbefalinger til forbedring af de fire erekrutteringssites.
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Del III
I afhandlingens tredje (kap. 12) og sidste del samler vi op på Del I og Del II ved at zoome ud til et
strategisk niveau for at diskutere, hvilken rolle det spiller for det gode e-rekrutteringssite, at der ligger
en målrettet strategi bag. Vi opstiller en strategimodel, hvor vi diskuterer sammenhængen mellem
strategier og resultater.

Konklusion
Derefter er der kun tilbage at opsummere alle vores resultater i afhandlingens endelige konklusion
(kap. 13).
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Del I
Målet med afhandlingens første del er at udarbejde et teoretisk og empirisk funderet
benchmarkingværktøj, der udgør en slags tjekliste for det gode e-rekrutteringssite – et
benchmarkingværktøj som en virksomhed kan måle sit e-rekrutteringssite mod, med henblik på at
identificere styrker og svagheder og derigennem afdække, hvor der er størst behov for at sætte ekstra
kræfter ind.

Del I består af tre kapitler:
• Kap. 3: Teorien bag e-rekrutteringskommunikation
Præsentation og diskussion af det teoretiske input til benchmarkingværktøjet.
• Kap. 4: Brugerinddragelse
Inddragelse af 20 testbrugeres meninger som det empiriske input til benchmarkingværktøjet.
• Kap. 5: Benchmarkingværktøjet
Operationalisering af teori og empiri til et benchmarkingværktøj udformet som kriteriekatalog.
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3 Teorien bag e-rekrutteringskommunikation
I dette kapitel vil vi analysere den særlige kommunikationssituation, som virksomhed og jobsøger
befinder sig i på et e-rekrutteringssite, nemlig det vi kalder e-rekrutteringskommunikation. Som vi skal
se i løbet af teoriafsnittet spiller alle tre discipliner både i deres rene form og i kombinationerne ind på
kommunikationen på en virksomheds e-rekrutteringssite.

3.1

REKRUTTERING OG REKRUTTERINGSKOMMUNIKATION

Den rekrutteringsmæssige del berører som vist i Figur 8 både konteksten, den implicitte afsender og
selve meddelelsen (dvs. budskaberne på e-rekrutteringssitet).

Kontekst – referentielle og
intertekstuelle funktioner
Det emne budskabet handler om og
forholdet til andre budskaber

Afsenders
intentioner
(udenfor
produktet)

Afsenders udtryk
i produktet – ekspressive
og emotive funktioner
Følelse og holdninger
hos afsender og
fremkaldt hos modtager
(intenderet eller ej)

Meddelelse
Direkte og
uudsagte
budskaber

Modtager i
produktet – konative og
interaktive funktioner
Opfordringer til
modtageren om at handle
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Figur 8: Rekruttering og rekrutteringskommunikation i kommunikationsmodellen

3.1.1 Kontekst – virksomhedens rekrutteringsstrategi
Konteksten er i e-rekrutteringskommunikationssituationen virksomhedens rekrutteringsstrategi, for det
er denne strategi, som kommunikationen refererer til. Det gælder på den ene side den referentielle
funktion, idet virksomheden naturligvis kun kommunikerer de rekrutteringsbudskaber, der er relevante
for den (indholdet). Og det gælder på den anden side den intertekstuelle funktion, hvor både
virksomhedens offline rekrutteringsbudskaber (dvs. henvisninger til og sammenhæng med disse) og
andre virksomheders rekrutteringskommunikation (differentiering) spiller en rolle. Konteksten hænger
derfor tæt sammen med afsenderens udtryk i produktet, i kraft af den måde virksomheden vælger at
profilere sig.

Konteksten – i form af virksomhedens rekrutteringsstrategi – har imidlertid også en anden betydning
for e-rekrutteringskommunikation, for e-rekrutteringssitets størrelse og funktionaliteter afhænger i høj
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grad af, hvilke strategiske ambitioner virksomheden har med sitet. Er det blot en digitaliseret
virksomhedsbrochure, der gør jobsøgeren opmærksom på virksomheden og opfordrer ham til at søge
via den traditionelle offline vej? Eller tilbyder e-rekrutteringssitet en online understøttelse af
rekrutteringsprocessen, som et supplement, en integreret del eller måske endog en afløser for offlinerekrutteringen? Det vender vi tilbage til i kap. 12.

3.1.2 Afsenders udtryk i produktet – employer branding
Virksomhedens profilering i e-rekrutteringskommunikationen betegnes også som employer branding
eller mere generelt som værdikommunikation. Formår virksomheden at kommunikere sine værdier
klart (via den ekspressive funktion), sender det nogle vigtige signaler til jobsøgeren, der får mulighed
for at sammenligne sine egne værdier med virksomhedens.

Når der opstår en ledig stilling, er det nemlig i dag ikke alene den HR-ansvarliges opgave at finde
kandidater med de rette faglige kvalifikationer, men i høj grad også at finde kandidater, hvis livssyn og
værdier passer til virksomhedens, således at medarbejder og virksomhed arbejder i samme retning.
Jesper Kunde går så langt som at tale om, at der kun er plads til medarbejdere, ikke modarbejdere og
understreger endvidere:
Almindeligvis ansættes medarbejdere efter faglig dygtighed, og selvfølgelig skal
færdighederne være i orden. Mindst lige så vigtigt er det imidlertid, at de ansattes
holdninger og værdier er kompatible med virksomhedens.
(Kunde 1997:16)
Det samme sker i den anden ende af rekrutteringsprocessen, hvor jobsøgeren i stigende grad ikke
alene søger job, men også virksomhed. Holm påpeger vigtigheden af også at se dette
rekrutteringsmatch fra den anden side, nemlig jobsøgerens:
Det er utopi at tro, at den enkelte ansatte lægger sine personlige visioner uden for døren,
inden han går ind på arbejdspladsen om morgenen. I stedet bør man have en
grundlæggende forståelse for, at personen vil søge at realisere dele af visionen igennem
sit daglige virke.
(Holm 1999: 25-26)
3.1.2.1

Med værdikommunikation præscreener jobsøgeren sig selv

Dette vil og bør naturligvis også afspejle sig i virksomhedens employer branding over for potentielle
medarbejdere. For ikke alene skal virksomheden kommunikere til sine relevante
rekrutteringsmålgrupper, den skal også tilpasse sine budskaber til målgrupper, således at jobsøgeren
enten kan genkende sine egne værdier i virksomhedens værdisæt – eller netop ikke genkende dem
og derfor undlader at sende en ansøgning. Foster understøtter dette synspunkt:
To attract the specific people you are seeking within this general population, your Web
site must be welcoming and resonate with an appreciation for their concerns and career
objectives. The style of your presentation must be congruent with the candidate’s own
worldview and vision of success.
(Foster 2003: 240)
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Vores pointe er med andre ord, at en rammende beskrivelse af virksomhedens forretningsområde,
mission og værdier kan være med til at øge andelen af kvalificerede ansøgninger, idet jobsøgerne
overtager en del af screeningen på ”bløde” kriterier – som ellers traditionelt udføres af den HRansvarlige – ved så at sige at præscreene sig selv.

Det siger sig selv, at dette kun i teorien kan fungere optimalt, for i praksis kan den samme formulering
opfattes forskelligt af forskellige mennesker, ligesom den aktive jobsøger uanset et eventuelt
mismatch kan tænkes at forsøge at tilpasse sin ansøgning til virksomhedens værdisæt, simpelthen for
at komme i arbejde. Ikke desto mindre mener vi, at idéen er den rigtige, og hvis velgennemtænkt
employer branding kan forhindre bare 3, 5 eller 10 opringninger og/eller ansøgninger pr. opslået
stillingsannonce, er der sparet HR-ressourcer. Virksomhedens e-rekrutteringssite udgør i denne
sammenhæng et ideelt medie til at kommunikere disse værdier, fordi sitet giver virksomheden
ubegrænset plads til rådighed, og fordi jobsøgeren har adgang til oplysningerne på nøjagtigt det
tidspunkt og i den rækkefølge, der passer ham bedst.

3.1.3 Meddelelse – et værdikommunikerende employer brand
3.1.3.1

E-handel som metafor for e-rekruttering

Foster sammenligner et godt e-rekrutteringssite med et godt e-handelssite, hvor virksomheden ikke
alene præsenterer og markedsfører produktet på en favorabel måde, men også gør det let for
forbrugeren at lægge varen i indkøbsvognen og betale ved kassen. Der er altså en stærk binding
mellem disciplinerne marketing og HRM, hvormed virksomheden kan lægge grundlaget for et emotivt
match mellem sine og jobsøgerens værdier – eller et konstruktivt mismatch, hvis det kan afholde de
”forkerte” kandidater fra at søge.

Ligesom et produkt inden for den klassiske marketingdisciplin skal brandes over for velidentificerede
målgrupper, skal også virksomheden som arbejdsgiver brandes med de rigtige salgsargumenter over
for de ønskede kandidater. Virksomheden skal med andre ord opbygge og formidle et employer
brand, der klart og konsistent kommunikerer et attraktivt billede til de ønskede typer af medarbejdere.
Dette er filosofien i den amerikanske HR-konsulentvirksomhed WetFeet, der i øvrigt mener, at
virksomhedens eget website klart er den vigtigste kommunikationskanal til recruitment marketing.
Dette begreb defineres således:
Recruitment marketing is about building a competitive hiring advantage in an increasingly
crowded market1.
Selvom WetFeets materiale på internettet naturligvis samtidig fungerer som eksistensberettigende
argumenter i forbindelse med salg af virksomhedens services, mener vi, at hovedbudskabet
korresponderer godt med vores opfattelse af det gode e-rekrutteringssite. WetFeet anbefaler bl.a.
følgende rekrutteringsbrand-opbyggende elementer2:

1
2

www.wetfeet.com/employer/articles/article.asp?aid=495
www.wetfeet.com/employer/articles/article.asp?aid=365
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•
•
•
•
•
•
•
•

Information om virksomhedens historie, forretningsområder og ledelse
Information om virksomhedens kerneværdier
Information om virksomhedens kultur
Information om karriereveje og specifikke stillinger
Forberedelse til jobinterview og information om rekrutteringsprocessen
Online CV-bank
Nyheder om virksomheden
Eksempler på medarbejderprofiler (jf. også Casestudy 1).

3.1.3.2
Casestudy 1: Personificeret værdikommunikation – BCG & PWC
Boston Consulting Groups
amerikanske e-rekrutteringssite er et
godt eksempel på, hvordan employer
branding ikke alene siger noget om
virksomheden, men også om
menneskene bag.
Tolv medarbejdere verden over, fra
konsulenter til vicedirektører, fortæller
både om deres karriere, privatliv og
drømme. Budskabet er tydeligvis ”det
hele menneske”.

Selvom medarbejderportrætterne er
pligtskyldigt politisk gennemkorrekt med
den rette diversifikation mht. køn, alder
og etnisk herkomst, virker historierne
også gennemarbejdede, troværdige og
vedkommende.
Troværdigheden skabes ved hjælp af en
genkendelig struktur med små nuancer.
Samtidig kigger de smilende
medarbejdere jobsøgeren lige i øjnene
på iøjnefaldende store billeder, mens de
fortæller deres historie.
(www.bcg.com/careers)
Også PriceWaterhouseCoopers’
amerikanske e-rekrutteringssite fokuserer
som det sig hør og bør på diversity – af 11
nyheder og featurehistorier på jobforsiden
omhandler de fem PWC’s Chief Diversity
Officer og diverse kåringer som en
rummelig arbejdsplads.
PWC’s testimonials handler ligeledes bl.a.
om work-life balancen, og det
understreges, at man som medarbejder i
konsulentvirksomheden både kan have
børn, arbejde frivilligt og dyrke sin religion
ved siden af. Uden billeder af
medarbejderne virker de fire testimonials
dog ikke nær så vedkommende som hos
BCG. Og sproget virker lidt kliché-præget:
”The firm enables me to make a difference”.
(www.pwc.com/uscareers)
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3.1.3.3

Gode historier konkretiserer værdierne

E-rekrutteringssitet bør ifølge Sennels & Olsen bygges op som et forum for virksomhedens ”gode
historier”, så rekrutteringskampagnen ikke tager udgangspunkt i nogle af ledelsen udtænkte mere eller
mindre flyvske værdier, men i historier og eksempler fra virksomhedens hverdag – den hverdag som
også nye medarbejdere skal finde sig til rette i. En ”god historie” definerer forfatterne som en
fortælling, der er for alle ansatte, og som medarbejdere på alle niveauer vil kunne nikke genkendende
til, også selv om de måske ikke har været der længe nok til at have oplevet historien på egen krop.
Historierne benyttes dermed både af nye og ”gamle” medarbejdere som erfaringsgrundlag, fordi den
delagtiggør modtageren i, hvad der er karakteristisk for at være medarbejder i netop den pågældende
virksomhed (ibid.: 179). Dermed er e-rekrutteringssitet med til på et strategisk plan at skabe en fælles
identitet, som med tiden bliver integreret i virksomhedskulturen. Sennels & Olsen plæderer for, at
rekrutteringen skal tænkes ind i hele virksomhedens kommunikation:
”Man skal sammentænke virksomhedens image og rekrutteringsindsats, således at der
opstår et sæt rekrutteringsværdier, der afspejler den enkelte virksomheds holdninger og
værdier, og som bliver udgangspunkt for virksomhedens samlede kommunikation, internt
som eksternt.”
(ibid.: 180)

Her hvor disciplinerne kommunikation og rekruttering mødes, er vi altså tilbage ved konteksten i form
af rekrutteringsstrategien, der får indflydelse på de ekspressive og emotive funktioner i afsenderens
udtryk i produktet og dermed selve udformningen af produktet.
3.1.3.4

Det uudsagte – når budskabet bare rammer plet

En ting er, hvad virksomheden på grund af sin rekrutteringsstrategi kommunikerer, dvs.
rekrutteringsbudskaberne; en anden ting er, om den siger det på den rigtige måde, så tekst og billeder
formår at fænge den rette jobsøger. Det er ikke helt til at sætte fingeren på, hvad der udgør en god erekrutteringstekst, og der er ingen universalopskrift på et godt samspil mellem tekst og billeder. Men
dét der – uudsagte – findes altså; det der gør, at jobsøgeren synes, det er et godt eller et dårligt site. I
nogle tilfælde er det dét, der bliver sagt (indholdet eller tonen), i andre tilfælde er det måske dét, der
ikke bliver sagt. Ud over den implicitte afsender og den implicitte modtager i produktet spiller altså
også noget andet ind, nemlig det uudsigelige, som vi ikke rigtig kan sætte ord på, men som gør, at vi
f.eks. synes, designet er pænt, teksten rammer plet eller at kemien passer.

3.2

KOMMUNIKATION OG REKRUTTERINGSKOMMUNIKATION

I dette afsnit bevæger vi os fra det primært rekrutteringsrelaterede til et mere kommunikativt fokus,
nemlig til overvejelserne omkring, hvem målgrupperne er, og hvad de skal have ud af erekrutteringskommunikationen. Som Figur 9 viser drejer det sig her hovedsageligt om modtageren i
produktet og om selve produktets indhold.
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Figur 9: Kommunikation og rekrutteringskommunikation i kommunikationsmodellen

3.2.1 Modtager i produktet – hvem kommunikerer virksomheden til?
Både Henrik Holt Larsen (2001) og Michael Foster (2003) lægger vægt på, at det oftest er blandt de
kandidater, der ikke betegner sig som jobsøgere, og som allerede har et godt job, at de bedste
kandidater skal findes. Csonka argumenterer dog samtidig for, at der også kan være en stor fordel i at
ansætte aktive frem for passive jobsøgere. Argumentationen er her, at de aktive jobsøgere er mindre
kræsne og mere åbne og omstillingsvillige (Csonka 1995: 74-75). At arbejdsløsheden blandt faglærte
såvel som akademikere for øjeblikket er relativt høj, betyder at der for det første vil komme mange
ansøgninger pr. opslået stilling, og for det andet at der vil være en del velkvalificerede kandidater
blandt ansøgerne. Ikke desto mindre er der stadig en vigtig pointe i at designe en virksomheds erekrutteringssite, så det kan betjenes intuitivt og uden megen erfaring, eller alternativt have meget
eksplicitte forklaringer til de forskellige elementer. Derved opmuntres både aktive og passive
jobsøgere, hvis vej måtte falde forbi virksomhedens e-rekrutteringssite, til at ansøge.

Vi har valgt i vores afhandling at fokusere på fire rekrutteringsmålgrupper, nemlig elever og lærlinge,
studerende, nyuddannede og erfarne jobsøgere (denne sidste målgrupper dækker både over aktive
og passive jobsøgere). Nedenfor følger vores bud på en kort, overordnet brugerprofil med fællestræk
for hver af disse målgrupper – med de farer for generaliseringer, sådanne antagelser må medføre. At
vi netop har valgt at fokusere på disse målgrupper, skyldes en forventning om, at de store danske
virksomheder, som vi inddrager som empiri Del II (kap. 6), som minimum rekrutterer fra disse fire
målgrupper.
3.2.1.1

Elever og lærlinge

Med elever og lærlinge mener vi unge mennesker, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse. Elever
definerer vi som personer, der ud over skolegang ved handelsskoler eller -gymnasier er i kontor- eller
butikslære i en virksomhed, mens lærlinge er personer, der står i lære i et håndværk. Disse to grupper
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af uddannelsessøgende vil vi behandle under ét, da vi mener, informationsbehovet i vid udstrækning
er det samme. I begge tilfælde søger brugerne oplysninger om uddannelsesmuligheder i
virksomheden, enten efter folkeskolen eller en gymnasial uddannelse, og i begge tilfælde er der nogen
sandsynlighed for, at også forældrene er involveret i informationssøgning og beslutningsproces og
altså optræder som sekundær målgruppe.

I oktober 2003 var der 10.419 unge, der forgæves søgte efter en praktikplads (Berlingske Tidende
25.12.2003), hvorfor konkurrencen om elev- og lærlingepladser vel kan betegnes som hård. Dette kan
betyde, at de uddannelsessøgende populært sagt skyder på alt, hvad der rører sig, og hvis erekrutteringssitet ikke formår at formidle klart, hvilken slags kandidater virksomheden ønsker at
modtage ansøgninger fra, kan de HR-ansvarlige ende med en stor stak bredt formulerede og – i
bogstaveligste forstand – mere eller mindre kvalificerede ansøgninger.

Vi forventer, at de unge – i kraft af deres alder – endnu ikke har så megen erfaring med at skrive
ansøgninger og CV, og derfor vil de måske få særlig glæde af signaler om, hvad virksomheden
lægger vægt på i disse dokumenter.
3.2.1.2

Studerende

Med studerende mener vi personer, der tager en uddannelse ved en højere læreanstalt. Disse kan
enten være på jagt efter studierelevante job, praktikpladser eller muligheder for at skrive et projekt
eller en afhandling i virksomheden. I slutningen af studietiden kan de desuden være på udkig efter det
første job, men her vil deres søgemønster efter vores erfaring snarere ligne de nyuddannede eller
erfarne jobsøgeres.

De studerendes bevæggrunde for at besøge virksomhedernes e-rekrutteringssite vil derfor typisk
være enten fagrelaterede, i form af projekt- og afhandlingssamarbejder, eller karriereorienterede, i
form af studiejob og praktikpladser.
3.2.1.3

Nyuddannede

Nyuddannede er i vores terminologi personer, der har afsluttet en uddannelse fra en højere
uddannelsesinstitution, og som leder efter trainee-stillinger eller det første job. Her kan
jobannoncernes angivelse af erfaringsniveauet være en vigtig indikator for jobsøgerens egnethed til
den ønskede stilling. Også klar og visionær værdikommunikation spiller her en stor rolle:
They crave a mission, a way to really make a difference – and the best and brightest are
attracted to organizations that can articulate a clear and attractive vision for positive
change.
(Foster 2003: 241)
Derudover mener Foster også, at personificerede identifikationsmuligheder spiller en stor rolle, når de
bedste nyuddannede skal rekrutteres, og her skal fokus ikke ligge på at beskrive det enkelte job, men
derimod på at beskrive karriere- og udviklingsmuligheder inden for virksomheden. Kommunikationen
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til de nyuddannede skal altså være dynamisk, langsigtet og karrierefokuseret frem for statisk og
jobbunden.
3.2.1.4

Erfarne

Med til de erfarne jobsøgere tæller vi alle uddannelsesniveauer fra ufaglært til universitetsuddannet.
Fælles for denne gruppe er, at de muligvis nok søger en arbejdsplads med mulighed for
videreuddannelse og -udvikling, men ikke decideret søger et uddannelsesmæssigt samarbejde med
virksomheden.

Ifølge en undersøgelse fra Berlingske Tidendes annoncecenter er der tre meget forskellige grupper af
annoncelæsere:
• De aktivt-søgende (10% af alle erhvervsaktive) er jobsøgende og fokuserede på at finde
et nyt job.
• De måske-søgende (15%) er rimeligt tilfredse med deres job, men ser efter ledige
stillinger, når lejligheden byder sig.
• De ubevidst-søgende (75%) er ikke på udkig efter et andet job, men de fleste siger
alligevel, at de måske ville skifte, hvis et attraktivt job dukker op.
(Berlingske Tidende, 24.03.2004)
Vi har i vores afhandling valgt at operere med to grupper af jobsøgende, nemlig aktive og passive
jobsøgere, hvor de aktive jobsøgere er definerede som jobsøgere der pt. er uden for erhverv, og de
passive jobsøgere dækkes af de to ovenstående definitioner af måske-søgende og ubevidst-søgende.

3.2.2 Produkt – hver målgruppe sit informationsbehov
Et e-rekrutteringssite er typisk et website, som jobsøgeren besøger for at finde oplysninger, og der vil i
sagens natur være forskel på, hvilke oplysninger elever og erfarne søger efter. Det betyder altså også,
at indholdet til de fire rekrutteringsmålgrupper skal tilpasses de forskellige jobsøgeres formål med at
bruge sitet. Figur 10 viser de opgaver, vi mener, jobsøgerne som minimum skal have mulighed for at
løse på et e-rekrutteringssite.

Figur 10 mangler.
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3.2.2.1

Skader det at fortælle, hvad man ikke tilbyder?

Ovenstående figur tager udgangspunkt i de rekrutteringsmålgrupper, som vi antager, er relevante for
store danske virksomheder. Men hvad så med de virksomheder, der ikke rekrutterer fra alle disse
målgrupper, eller som plejer at rekruttere dem offline? Hvad skriver en virksomhed, der eksempelvis
ikke har et trainee-program – til de nyuddannede på sit e-rekrutteringssite?

Der er to argumenter for slet ikke at skrive noget til målgruppen. Det første er, at det er spild af plads,
og at man risikerer at vække en forventning hos jobsøgeren, som man senere må skuffe ved at
fortælle, at der ikke er noget at komme efter. Det andet er, at det måske kan have en negativ effekt på
virksomhedens image, for hvis den nyuddannede ikke af sig selv havde tænkt over, at dette tilbud
”mangler” fra virksomhedens side, er der måske heller ingen grund til at minde ham om det.

Men der er også to argumenter for alligevel at skrive noget til virksomheden, og de er efter vores
mening vægtigere. For det første kan der være en rent administrativ gevinst for virksomheden ved at
melde rent ud – det sparer nemlig både jobsøgeren for at ringe op og spørge til det og virksomheden
for at skulle tage telefonen og melde pas. Og for det andet er trainee-programmer – for nu at bruge
eksemplet med de nyuddannede igen – ikke det eneste, nyuddannede jobsøgere går efter. De
interesserer sig nemlig også i høj grad for deres udviklingsmuligheder i virksomheden og dens
værdier, og her kan alle virksomheder være med igen. Og formår virksomheden oven i købet at
kombinere disse værdifulde informationer med links til et par stillingsopslag med et ønsket
erfaringsniveau, der matcher en nyuddannet akademikers, har sitet stadig høj relevans og nytteværdi
for jobsøgeren.

Det er vores holdning, at det er til gavn for både virksomhed og jobsøger, når e-rekrutteringssitet
melder klart ud om, hvilke muligheder der er og ikke er. Og det er vigtigt ikke kun at fokusere på de
ledige stillinger, men også i høj grad på værdikommunikationen samt faglige og personlige
udviklingsmuligheder.

3.3

E-REKRUTTERING

Begrebet e-rekruttering dækker i denne sammenhæng over de specifikke kommunikationsbetingelser,
der gør sig gældende, når virksomheden rekrutterer via sit e-rekrutteringssite. For jobsøgeren betyder
det en stor grad af medindflydelse på kommunikationssituationen (fordi han selv bestemmer, hvor han
vil klikke og hvornår), og for virksomheden betyder det muligheden for at frigøre ressourcer fra de
administrative processer, så kræfterne i stedet kan bruges på at udvælge den rette kandidat. I forhold
til kommunikationsmodellen drejer e-rekruttering sig om den referentielle funktion (til konteksten i form
af virksomhedens rekrutteringsstrategiske valg), om modtagerens interaktive muligheder (modtageren
i produktet) og den fatiske funktion (mediets kontaktbevarende funktioner), jf. Figur 11.
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3.3.1 Modtager i produktet og kontekst – ansøgningen
Et af de allervigtigste elementer i kommunikationen mellem virksomhed og jobsøger er
jobansøgningen – hvad enten den er opfordret eller uopfordret. Og det er de konative og interaktive
funktioner, der er bestemmende for, om og hvordan virksomheden modtager ansøgningen. Den
konative funktion fordi en af e-rekrutteringssitets fornemmeste opgaver er at opfordre (den rigtige)
jobsøger til at sende sin ansøgning. Og den interaktive funktion fordi det er oplagt at udnytte
internetmediets muligheder for at fastholde jobsøgerens interesse ved at lade ham interagere med
virksomheden gennem sitet – og dermed også digitalisere i hvert fald en del af processen.
Ansøgninger og CV’er i elektronisk form giver den HR-ansvarlige eller den rekrutterende leder
mulighed for nogenlunde let at screene alle ansøgninger i en database ved at søge på stikord.
Elektroniske ansøgninger findes i flere former, der jf. nedenstående tabel har hver deres fordele
(markeret med +) og ulemper (÷) for virksomhed og jobsøger. Vi har inkluderet den traditionelle papiransøgning for at vise, hvordan denne tit er lettere for jobsøgeren, men sværere for virksomheden at
arbejde med (baseret primært på Foster 2003: 65-80).

Kontekst – referentielle og
intertekstuelle funktioner
Det emne budskabet handler om og
forholdet til andre budskaber

Afsenders
intentioner
(udenfor
produktet)

Afsenders udtryk
i produktet – ekspressive
og emotive funktioner
Følelse og holdninger
hos afsender og
fremkaldt hos modtager
(intenderet eller ej)

Meddelelse
Direkte og
uudsagte
budskaber

Modtager i
produktet – konative og
interaktive funktioner
Opfordringer til
modtageren om at handle
samt interaktive muligheder
på siderne

Modtagers
reception
(udenfor
produktet)

Medie – fatiske og
navigative funktioner
Opretholdelse af kontakten
gennem genkendelighed og
intuitiv navigation
Kode –
metakommunikative
og intersemiotiske funktioner
Opbyggelse af fælles kode samt
samspil mellem tekstuelle og
grafiske elementer

Figur 11: E-rekruttering i kommunikationsmodellen
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Tabel 1: Fordele og ulemper ved offline og online ansøgninger

Ansøgningsform
Papir-ansøgning

E-mail med
vedhæftet CV

Elektronisk
ansøgningsformular
med mulighed for at
vedhæfte filer

Virksomhed
+ Lettere at læse end skærmbillede
+ Screening på basis af formulering, layout
mv.
÷ Risiko for ikke-målrettede,
standardiserede ansøgninger
÷ Kopieres ved distribution
÷ Screenes manuelt og arkiveres fysisk
÷ Arbejde ved at bede om evt. manglende
bilag
+ Kan screenes ved hjælp af søge-funktion
i tekstbehandlingsprogram
+ Hurtig distribution til relevante kolleger
+ Screening på basis af formulering og i
nogen grad layout
÷ Risiko for ikke-målrettede,
standardiserede ansøgninger
÷ Arbejde ved evt. overførsel til egen
ansøgerdatabase eller elektronisk
arkivering
÷ Arbejde ved at bede om evt. manglende
bilag
+ Mange oplysninger i eget system og
derfor lette at screene
+ Adgang for relevante
rekrutteringsansvarlige
+ Screening på basis af formulering og
layout i vedhæftede filer
÷ Risiko for ikke-målrettede,
standardiserede vedhæftede filer
÷ Arbejde ved at bede om evt. manglende
bilag
÷ Store omkostninger til indkøb, udvikling
og/eller tilpasning af formularsystem

Elektronisk
ansøgningsformular
uden mulighed for
at vedhæfte filer

+ Alle oplysninger i eget system
+ Adgang for relevante
rekrutteringsansvarlige
+ Screening på forudbestemte søgeord
+ Ansøgningen og CV er tilpasset
virksomheden 100%
+ Alle ønskede oplysninger er til stede
(hvis formularen er udviklet omhyggeligt)
+ Mulighed for kobling til
talentovervågningssystem
÷ Risiko for at formularen er udfyldt
upræcist, hvis input-mulighederne er for
lukkede
÷ Store omkostninger til indkøb, udvikling
og/eller tilpasning af formularsystem

Jobsøger
+ Alle bilag kan kopieres og vedlægges
+ Stærkt personligt præg i form af layout,
papirkvalitet mv.
+ Kan i et vist omfang tilpasses og
genbruges
÷ Forsendelsestid og –omkostninger

+ Ankommer straks
+ Ingen forsendelsesomkostninger
+ Hurtig distribution til mange
virksomheder, kan let genbruges
+ Betydeligt personligt præg
÷ Risiko for forrykket layout i modtagerens
mailprogram
÷ Eksamensbeviser etc. skal scannes eller
eftersendes pr. post

+ (Begrænset) personligt præg
+ Ankommer hurtigt
+ Ingen forsendelsesomkostninger
÷ Vist tidsforbrug ved udfyldning; skal
muligvis udfyldes i ét stræk
÷ Eksamensbeviser etc. skal scannes eller
eftersendes pr. post
÷ Kan ikke genbruges til andre
virksomheder
÷ Får muligvis ikke selv kopi
÷ Usikkerhed om hvorvidt ansøgningen
rent faktisk bliver læst; ingen fornemmelse for personen ”bag” systemet
÷ Ingen mulighed for at målrette
ansøgningen mod den relevante
rekrutteringsansvarlige
+ Ikke brug for at være kreativ når
ansøgningen skal skrives
+ Ankommer hurtigt
+ Ingen forsendelsesomkostninger
÷ Vist tidsforbrug ved udfyldning; skal
muligvis udfyldes i ét stræk
÷ Meget begrænset personligt præg;
virksomheden bestemmer hvad og
hvordan
÷ Formularen tager muligvis ikke højde for
jobsøgerens situation/data
÷ Ingen mulighed for at udskille sig vha.
særlige bilag (anbefalinger etc.)
÷ Ansøgningen kan ikke genbruges
÷ Får muligvis ikke selv kopi
÷ Usikkerhed om hvorvidt ansøgningen
rent faktisk bliver læst; ingen fornemmelse for personen ”bag” systemet
÷ Ingen mulighed for at målrette
ansøgningen mod den relevante
rekrutteringsansvarlige
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3.3.1.1

Den målrettede ansøgning er svær at screene

Som det fremgår af Figur 9 er papir-ansøgninger og e-mail-ansøgninger lettest for jobsøgeren at
tilpasse, men samtidig også sværest for virksomheden at screene, idet jobsøgeren har brugt sine
egne ord, der muligvis ikke matcher den HR-ansvarliges søgeord. Samtidig er disse to
ansøgningsformer lettest for jobsøgeren at genbruge, hvilket i virksomheden kan give sig negativt
udslag i form af utilpassede, brede ansøgninger, der ligeså godt kunne passe på konkurrenten.

De elektroniske ansøgningsformularer, hvor virksomheden har bestemt hvilke typer data der kan
indtastes, og som dermed er udformet helt på virksomhedens og dens screeningssystems præmisser
er paradoksalt nok også den ansøgningstype, hvor jobsøgeren har mindst mulighed for at levere det,
som den rekrutteringsansvarlige ønsker, nemlig en målrettet ansøgning. I hvert fald kræver det en
ihærdig indsats i de fritekst-felter, der typisk er indeholdt i sådanne formularer, hvis jobsøgeren skal
sætte et personligt præg på sin ansøgning. Derudover er han frataget muligheden for at disponere
indholdet på den måde, han finder mest favorabel.

Mulighederne for at screene ansøgerdatabasen for relevante kandidater er derimod optimale, hvis
virksomheden benytter et system med elektroniske ansøgningsformularer. Og jo mere lukkede inputmulighederne i formularen er – f.eks. i form af drop down-menu, som svarene skal vælges fra – jo
lettere er det også at kategorisere, frasortere og udvælge, når der skal udvælges kandidater til en
samtalerunde. Faren er igen, at sådanne rullemenuer skal være udtømmende, hvis jobsøgeren skal
kunne placere sig i den rette kategori eller alternativt kombineres med fritekst-felter. Devisen er altså:
jo mindre fritekst, desto lettere er det for virksomheden at screene ansøgningerne, men desto flere
problemer kan jobsøgeren også opleve, når han udfylder formularen. Hvis en virksomhed lavede en
formular helt uden fritekst, ville der også være risiko for at ende med et antal enslydende ansøgninger
efter en screening, fordi der så slet ikke er plads til jobsøgerens egne formuleringer.
3.3.1.2

Jobportalernes CV-databaser er for de dovne ansøgere

Kofoed og Mørkeberg skriver i deres afhandling E-rekruttering i danske virksomheders
rekrutteringsarbejde, at kun knap 30 procent af 715 adspurgte virksomheder benytter sig af at søge i
CV-databaser på internettets jobportaler, idet de synes, det er den ”omvendte verden”, hvis
virksomheden skal opsøge kandidaten og ikke omvendt. De HR-ansvarlige foretrækker – ikke
overraskende – motiverede ansøgninger, fordi det viser, at jobsøgeren har specifikke præferencer for
virksomheden (Kofoed 2000: 131).

Dette understøtter også Foster (2003: 71), idet han mener, at de store jobportaler primært bruges af
de ”dovne” aktive jobsøgere. Og selvom jobsøgeren altså ikke har samme mulighed for at sætte sigt
personlige præg på en ansøgning via en elektronisk ansøgningsformular, synes de HR-ansvarlige ikke
desto mindre at mene, at alene jobsøgerens vilje til at bruge tid og energi på at taste sig igennem
virksomhedens egen formular giver ham et forspring i forhold til de, der kun benytter jobportalerne.
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Som tabel 1viser, kan mindre end en elektronisk ansøgningsformular dog også gøre det. F.eks. giver
en simpel e-mailansøgning både virksomhed og jobsøger mange fordele i forhold til papiransøgninger,
og virksomheden kan spare udgifterne til at udvikle formularen, hvis den alligevel ikke er gearet til at
udnytte formularens muligheder.

3.3.2 Interaktive funktioner - er personalisering vejen frem?
Idéen bag personalisering af et website er kort sagt, at brugeren får præsenteret alt det, der er
relevant for ham, uden at skulle besvære sig med at lede efter det.

Monica Bonett (2001) lægger i sin definition af personalisering vægt på, at det er gennem interaktion,
at et website personaliseres:
Personalization involves a process of gathering user-information during interaction with the
user, which is then used to deliver appropriate content and services, tailor-made to the
user’s needs. The aim is to improve the user’s experience of a service3.
Jakob Nielsen (1998) opererer med to former for personalisering, og hans definition af personalization
ligger tæt op af Bonetts:
Customization is under direct user control: the user explicitly selects between certain
options (a "portal" site with headlines from the New York Times or from the Wall St.
Journal; enter ticker symbols for the stocks you want to track)
Personalization is driven by the computer which tries to serve up individualized pages
to the user based on some form of model of that user's needs4.
Nielsen mener, at personalisering af websites er stærkt overvurderet og kalder det ligefrem en dårlig
undskyldning for ikke at gestalte et website, der er let at navigere på. Hans løsning er derimod en
intuitiv informationsarkitektur med mange handlingsmuligheder, hvilket skal føre til individualisering:
The real way to get individualized interaction between a user and a website is to present
the user with a variety of options and let the user choose what is of interest to that
individual at that specific time. If the information space is designed well, then this choice is
easy, and the user achieves optimal information through the use of natural intelligence
rather than artificial intelligence.
(ibid.)
Peter Svarre ser det ikke helt så firkantet, og selvom han også understreger, at personalisering ikke
altid er relevant, mener han alligevel, at personalisering i en eller anden grad altid er med til at gøre
sitet mere vedkommende for brugeren. Hovedreglen er, at man skal vide, hvorfor man vil
personalisere, og i næste fald om brugerne også vil finde personaliseringen attraktiv. Svarre har
defineret fire former for personalisering (se afsnit 3.3.2.1-3.3.2.4 nedenfor), hvor den første er den
mest ukomplicerede og den fjerde er den mest sofistikerede og ressourcekrævende, men ikke
nødvendigvis den bedste personalisering5.

3
4
5

www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization
www.useit.com/alertbox/981004.html
Kilder til afsnit 3.3.2.1-3.3.2.5: Den individuelt tilpassede hjemmeside – personalisering i et brugerperspektiv:
www.userforum.dk/arkiv/artikelliste/dith.asp, Svarre 2001 og Personalization on Portals: design.emu.dk/artik/02/48svarreref.htm, Hansen 2002.

- 34 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

3.3.2.1

Interaktive elementer – basal personalisering

Ved interaktive elementer ændrer sidens indhold sig som følge af brugerens interaktion med
interfacet, og der er i virkeligheden ikke tale om noget særlig ”personligt”, men derimod konsultative
funktioner. Interaktive elementer er derfor ikke i stand til at skabe en relation mellem brugeren og
websitet. Et eksempel kan være en resultatside, der bliver genereret på grundlag af brugerens
personlige input i en formular, såsom en personlighedstest eller en søgemaskine.
3.3.2.2

Tilpasning af en personlig side (customisering)

Ved denne type af personalisering er brugeren selv med til at gestalte sin egen version af interfacet
ved at prioritere, hvilke ting der interesserer ham, jf. Nielsens definition af customization ovenfor.
Typisk kan brugeren vælge, hvilke emner og elementer der interesserer ham, så han er fri for at se
alle dem, der ikke er relevante for ham (se Casestudy 2). Hvis customisering skal virke, kræver det et
stort engagement fra brugerens side, og det er alfa og omega, at websitet indeholder et stort og
varieret informationsudbud, der opdateres ofte. Svarre anbefaler denne form for personalisering til

Casestudy 2: Customisering – DC
Customisering er ”min side”-princippet, og
det skal være et meget stort erekrutteringssite, før jobsøgeren føler, at
det er umagen værd at bruge 15-20
minutter på at indrette sin egen side.
Et godt eksempel er tyske
DaimlerChrysler, der i 2003 havde over
362.000 medarbejdere og til enhver tid har
mindst 700 ledige jobs i virksomheden. DC
er en af Tysklands mest attraktive
virksomheder for især nyuddannede, der
selekteres gennem omfattende case- og
testprogrammer forbundet med megen
prestige. Al rekruttering af funktionærer
foregår online via en elektronisk
ansøgningsformular med mulighed for at
vedhæfte ansøgning og CV, men også
relevante kontaktpersoners e-mailadresser
oplyses, hvis ansøgeren har spørgsmål.
Alt i alt kan DaimlerChryslers erekrutteringssite siges at have mange af
de samme funktionaliteter som de
kommercielle jobportaler, dvs. en
omfattende jobsøgerprofil, ”indkøbskurv”
for interessante stillinger, jobagent,
upload af CV mv.
Man får som jobsøger tydeligt indtryk af,
at virksomheden forventer, at man
vender tilbage til siden ofte, alene pga.
personaliseringsmulighederne.
Jobsøgeren kan selv bestemme
indholdet i de markerede områder
(ovenfor). At oprette sin egen DC
karriereside kræver en del tålmodighed
og engagement, og denne indsats kan
derfor ses som en klar
interessetilkendegivelse.
(www.career.daimlerchrysler.de)

- 35 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

større portaler, men fraråder den på et mindre website med begrænset indhold og sjælden opdatering.
3.3.2.3

Regelbaseret personalisering – avanceret personalisering

Kategorien regelbaseret personalisering er den mest omfattende af de fire typer, idet den tager
udgangspunkt i brugernes adfærd. Regelbaseret personalisering handler om to ting, nemlig for det
første at opstille regler for, hvilke typer af information og funktioner der er relevante for hvilke brugere,
og for det andet derefter at sørge for, at websiden matcher de rigtige funktioner og informationer med
de rigtige brugere. Svarre taler om tre forskellige former for regelbaseret personalisering.
Delmålgrupper
Ved den første type regelbaseret personalisering inddeles målgruppen i under-målgrupper, som der
laves subsites6 til (se også Casestudy 3). Dette gøres på baggrund af nogle brugerscenarier, der
fortæller en lille historie om hver type bruger. Dette skal sætte de webansvarlige i stand til at forstå
brugeren og hans behov, så subsitene kan inddeles indholdsmæssigt efter, hvad de forskellige
delmålgrupper sandsynligvis finder relevant. Metoden er altså ikke teknisk, men snarere aktørbaseret,
og ideelt set skal disse brugerscenarier tage udgangspunkt i sidens faktiske brugere. Svarre mener, at

Casestudy 3: Delmålgrupper – DC & PWC
Ved indgangen til DaimleChryslers erekrutteringssite skal jobsøgeren
placere sig i en rekrutteringsmålgruppe
og vælge den verdensdel, han ønsker
at arbejde i ved at trække billederne
ned i det røde og det blå felt. Man kan
altså vælge mellem otte forskellige
indholdssammensætninger på sitet.
Desværre huskes brugerens valg ikke i
en cookie, så han skal foretage dette
valg, hver gang han besøger siden,
også selv om han har ladet sig
registrere og har oprettet sin egen
Daimler Chrysler-side.
(www.career.daimlerchrysler.de)

Også PriceWaterhouseCoopers i
Tyskland har en indgang for hver
rekrutteringsmålgruppe (midten), dog
med samtidig adgang til mere
generelle oplysninger fra starten
(markeret).
(www.pwc-career.de)
Disse findes hos DaimlerChrysler
under informationen til de enkelte
målgrupper, og DC kan derfor siges at
have taget tilpasningen til
delmålgrupper et skridt videre end
PWC.
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denne metode altid vil være relevant i et vist omfang, for får man ikke karakteriseret forskellige typer af
brugere, risikerer man nemlig at designe til "ingen" i stedet for til "alle".

Cookies
Den anden af de regelbaserede personaliseringsmetoder er af teknisk karakter og går ud på at lade
cookies7 huske dele af brugerens adfærd og præferencer på siden. Det kan f.eks. være, at en
søgefunktion kan huske de ord, brugeren sidst har haft søgt på.

Avanceret segmentering
Endelig findes der den avancerede regelbaserede personalisering, hvor brugerne efter en
dybdegående analyse inddeles i forskellige segmenter. Dataindsamlingen kan f.eks. være
spørgeskemaundersøgelser, og denne form for personalisering kombinerer f.eks. søgeresultater med
relevante reklamer – eller stillingsopslag.
3.3.2.4

Kollaborativ filtrering – sofistikeret personalisering

Kollaborativ filtrering er meget teknisk kompliceret og ifølge Svarre kun sjældent relevant. Teknikken
er bedst kendt fra Amazon.com, der kan præsentere købere af en bestemt bog for andre bøger, som
folk normalt køber sammen med den pågældende bog. Det kollaborative består i, at alle brugernes
handlinger i form af køb og meningstilkendegivelser akkumuleres i en base. Ved at konstruere en
indviklet algoritme kan man på grundlag af de opsamlede data forudsige, at en bestemt vare vil have
interesse for en køber af en anden vare. Denne metode forudsætter et stort datagrundlag samt ikke
mindst, at man har produkter, der er af homogen karakter. Vi kan ikke forestille os, at denne form for
personalisering vil blive relevant i e-rekrutteringssammenhæng, dels fordi jobsøgerne ikke bruger sitet
længe og ofte nok til at kunne få glæde af kollaborativ filtrering, og dels fordi en virksomheds ledige
stillinger sandsynligvis ikke er en homogen informationstype (og ikke findes permanent på sitet). Dertil
kommer naturligvis omkostningerne ved denne meget sofistikerede teknik.
3.3.2.5

Basal og regelbaseret personalisering egner sig bedst til e-rekrutteringssites

Overordnet vil vi konkludere, at de mest relevante personaliseringsformer for en virksomheds erekrutteringssite er inddeling i interaktive elementer, cookie-baseret memorering af brugerens
interesser og adfærd samt indretning af subsites til de forskellige delmålgrupper. Customisering,
avanceret regelbaseret personalisering og kollaborativ filtrering vil derimod ikke være aktuelle, fordi erekrutteringssitet typisk ikke er investeringen værd, idet indholdet er begrænset, måske ikke opdateres
så ofte og desuden ikke besøges ofte nok af den enkelte jobsøger.

3.3.3 Interaktive funktioner på et strategisk plan – et kig fremad
Rekruttering via virksomhedens website giver virksomheden flere fordele end blot reducerede
annonceringsomkostninger og en digitalisering af rekrutteringsprocessen. Både i screenings- og

6
7

Se bilag 1: Websitedefinitioner
En cookie er en tekstfil, der bliver gemt på brugerens computer. Cookien kan personalisere brugen af et website, da den
husker brugerens oplysninger og præferencer i et stykke tid.
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selektionsprocessen og i forbindelse med den mere generelle imagerekruttering kan interaktive
dialogværktøjer give virksomheden en fordel i jagten på de bedste hoveder.

Her viser vi nogle eksempler fra udlandet på, hvordan avancerede interaktive elementer kan være
med til at øge brugsværdien af et e-rekrutteringssite. Fremtiden bliver ifølge Foster (2003: kap. 4) de
personaliseringsformer, hvor cookies og jobsøgerens klik rundt på sitet stiller relaterede informationer
til rådighed. Formålet er på sigt at kunne ”pushe” mere og mere tilpassede informationer til attraktive
kandidater på baggrund af en detaljeret brugerprofil af hver enkelt jobsøger. Dette går altså i retning af
customisering og kollaborativ filtrering og vil igen som udgangspunkt ikke blive relevant for danske
virksomheder inden for den nærmeste fremtid.

Casestudy 4: Chat som en ”virtuel karrieremessestand” – L’Oréal & Unilever
L’Oréal har et fælles e-rekrutteringssite for ansøgere fra hele verden, og fokus ligger især medarbejderportrætter med en meget international profil. Jobsøgerne kan ikke alene læse om fokusmedarbejderen Erics
karriere, men har også haft mulighed for at chatte med ham og to andre fremtrædende medarbejdere.
I en pdf er der mulighed for at se en
transkription af online-chatten med Eric. I
forhold til e-rekrutteringssitets
gennemarbejdede og moderne design er
transkriptionen (i pdf-format) lidt af en
teksttung skuffelse, der oven i købet har
fået en sproglig makeover, så alle
deltagerne skriver upersonligt, grammatisk
korrekt og i hele sætninger, både på
engelsk og fransk. Langt fra de typiske
genretræk ved online-samtaler og langt fra
troværdigt efter vores mening.
Desværre er der ingen oplysninger om,
hvorvidt der bliver mulighed for at chatte
med andre eller hvornår.
(www.loreal.com/_en/_ww/index.aspx)
Hos Unilever i Tyskland har studerende
siden år 2000 cirka fem gange om året
kunnet chatte med en HR-ansvarlig.
I forhold til L’Oréal virker Unilevers
karrierechat mere ”live”, bl.a. samtalerne
har mere karakter af dialog, og
deltagerne opfordres til at overholde en
vis ”chatiquette” ved at være høflige og
tålmodige. Et minus er, at det er uklart i
chatarkivet, hvem der spørger om hvad.
Temaet offentliggøres i forvejen både onog offline, og selvom temaerne gentages
med begrænset variation fra år til år,
lader chatten til at være godt besøgt.
(www.unilever-karriere.de)

Foster peger også på ordninger, hvor jobsøgeren oplyser sin faglige baggrund og straks forbindes
med en form for mentor, enten med samme faglige baggrund eller med HR-baggrund, via software til

- 38 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

onlinemeddelelser i stil med MSN Messenger. Vi forestiller os, at dette især er relevant i forhold til
rekrutteringsspørgsmål (som en slagt virtuel karrieremessestand, se Casestudy 4), men det kunne
også være af mere faglig karakter.

Diskussionsfora på virksomhedens website kan anvendes til at opbygge et image som brændpunkt for
faglig debat. At opbygge et diskussionsforum kræver imidlertid tre ting. For det første fordrer det
ressourcer til at udvikle og vedligeholde det rent teknisk og administrativt samt til at spotte og screene
de relevante kandidater. For det andet kræver det evnen til at skabe en loyal brugergruppe af en vis
størrelse, og det kan det måske være svært for de relativt små danske virksomheder at opbygge. Og
endelig kræver det, at virksomheden virkelig har noget at byde community-brugerne, hvis
diskussionsforumet skal blive en succes, jf. Casestudy 5.

Casestudy 5: Diskussionsfora som talentovervågning – SAP
Det virker mere end naturligt, at det tyske
softwarefirma SAP har oprettet særlige
communities med diskussionsfora for ITnørder på sit website. For virksomheden
lever af IT-nørder i dobbelt forstand – som
kunder og samarbejdspartnere og som
medarbejdere.
Diskussionsforaene er emneinddelte og
kan betegnes som et optimalt sted at
udpege og komme i kontakt med de rigtig
dygtige fagfolk, idet de attraktive, passive
kandidater endda selv opsøger websitet
og melder sig ind i et eller flere
communities. Som screenshottet til højre
viser, er der mange diskussionsfora at
vælge imellem – og det er naturligvis
SAPs produkter, der er oppe til diskussion.
SAP er altså et godt eksempel på,
hvordan virksomheden kan udnytte sine
kernekompetencer til at gøre sit website
til brændpunkt for debat og måske
innovation. Det er naturligvis ekstra
oplagt, at en IT-virksomhed
kommunikerer med attraktive og
potentielle medarbejdere via internettet,
men der er efter vores mening masser af
virksomhedstyper, hvor det er relevant at
forsøge sig med noget tilsvarende.
Eksempler kunne være forskerdebatter i
de videnstunge virksomheder eller
karrierefokuseret vidensdeling for
nyuddannede i konsulentvirksomhederne
– eksempler der også meget vel kunne
udspringe af et samarbejde mellem flere
virksomheder.
www.sap.de
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3.4

INTERNETMEDIET

Når vi taler om internettet som medie i forbindelse med e-rekrutteringskommunikation, er vores fokus
den indflydelse, som e-delen har på kommunikationssituationen, herunder især e-rekrutteringssitets
brugervenlighed. Som Figur 12 viser, er det især elementet medie, det drejer sig om her, og dermed
altså de kontaktbevarende fatiske funktioner, der sikres gennem genkendelighed og intuitiv navigation.

Kontekst – referentielle og
intertekstuelle funktioner
Det emne budskabet handler om og
forholdet til andre budskaber

Afsenders
intentioner
(udenfor
produktet)

Afsenders udtryk
i produktet – ekspressive
og emotive funktioner
Følelse og holdninger
hos afsender og
fremkaldt hos modtager
(intenderet eller ej)

Meddelelse
Direkte og
uudsagte
budskaber

Modtager i
produktet – konative og
interaktive funktioner
Opfordringer til
modtageren om at handle
samt interaktive muligheder
på siderne

Modtagers
reception
(udenfor
produktet)

Medie – fatiske og
navigative funktioner
Opretholdelse af kontakten
gennem genkendelighed og
intuitiv navigation
Kode –
metakommunikative
og intersemiotiske funktioner
Opbyggelse af fælles kode samt
samspil mellem tekstuelle og
grafiske elementer

Figur 12: Internetmediet i kommunikationsmodellen

3.4.1 Mediet – brugervenlighed opretholder kontakten
Et af de fremtrædende argumenter, som Jakob Nielsen og andre webeksperter anvender, når de
plæderer for brugervenlighed, er, at det er en nødvendighed, hvis brugeren8 skal bruge et website.
Jakob Nielsen (2000) mener ganske enkelt, at brugervenlighed er en forudsætning for, at brugeren
bliver på et website – og ikke mindst at han kommer tilbage til det. Derfor har alle virksomheder
interesse i at udvikle et brugervenligt og fængende site. Således er påstanden, som vi dog må
acceptere med et vist forbehold, da der jo trods alt er forskel på at købe en cd på nettet og finde et nyt
job. Brugeren leder i e-rekrutteringssituationen efter specifikt indhold – måske et specifikt job i en
specifik virksomhed – og derfor er det ikke sikkert, han klikker over til konkurrenten, hvis ikke han
finder det, han søger. Imidlertid er der stadig en risiko for, at han forlader virksomhedens site eller får
et negativt indtryk af virksomheden, hvis han ikke kan finde ud af det, og derfor bør sitet være
brugervenligt.

8

Når vi i dette afsnit taler mest om ”brugeren” og ikke jobsøgeren, er det fordi dette er den gængse overordnede betegnelse i
brugervenlighedslitteraturen.
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3.4.1.1

Brugervenlighedens fem komponenter

Vi gennemgår nedenfor de overordnede komponenter, som brugervenlighed ifølge Jakob Nielsen
består af9. Vi nævner komponenternes overordnede formål og perspektiverer dem løbende til erekruttering. De fem komponenter er:
1.
2.
3.
4.
5.

Learnability
Efficiency
Memorability
Errors
Satisfaction

Learnability: Let at lære
Punkt 1 handler om indlæringstid, dvs. den tid det tager en bruger at lære at løse nogle bestemte
opgaver på et website. Indlæringstiden er vigtig, fordi den har betydning for, hvor hurtigt en bruger
regner ud, hvad han skal. Selv om man kan finde et overordnet mønster på forskellige websites, har
de fleste sider deres egen logik, og da de færreste mennesker investerer lang tid i at gennemskue alle
websites logik, bør virksomheden sørge for, at dens website er let at gå til.

I forhold til e-rekrutteringssites betyder learnability, at sitet skal være let at lære at bruge i den
forstand, at jobsøgeren intuitivt kan regne ud, hvordan han finder de informationer, han har brug for,
eller hvordan han sender en ansøgning.

Efficiency: Effektivt at bruge
Punkt 2 handler om effektivitet, dvs. hvor hurtigt brugeren kan løse en opgave, efter han har lært et
givent system at kende. Effektiviteten har betydning for om brugeren får en god oplevelse af et
website og ikke bliver irriteret over at bruge det.

På et e-rekrutteringssite kan effektiviteten være afgørende for, hvor langt jobsøgeren kommer i sin
jobsøgningsproces. Er det eksempelvis nemt og effektivt at registrere sit cv, eller er det tidskrævende
og besværligt? Virksomheden kan forvente en vis tålmodighed og velvilje fra jobsøgerens side, men
den må være bevidst om, at komplikationer og ineffektivitet kan betyde, at jobsøgeren bliver irritabel
og giver op.

Memorability: Let at huske
Punkt 3 handler om genindlæringstid, dvs. hvor let det er for en bruger at genetablere sin viden og
kunnen, når han vender tilbage til et website. Lidt i stil med punkt 2 handler det altså også om, hvor let
brugeren kan løse nogle bestemte opgaver, men i højere grad handler det her om, at brugeren kan
genkalde, hvad han skal gøre.

9

Teksten om de fem komponenter er baseret på: Nielsen: www.useit.com/alertbox/20030825.html, Molich:
www.dialogdesign.dk/denklassiskedefinition.html, Molich 2000: 22-23
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Virksomheden bør støtte jobsøgerens hukommelse ved f.eks. at sørge for, at han nemt kan finde frem
til faciliteter eller informationer, han tidligere har brugt på e-rekrutteringssitet og at han hurtigt kan
genkalde, hvordan han gjorde sidst.

Errors: Fejlhyppighed
Punkt 4 handler om omfanget af fejl, som brugerne begår. Det omhandler både antallet af fejl, hvor
alvorlige fejlene er, og hvor let brugeren kan komme videre efter at have begået dem.

For jobsøgeren kan det have meget stor betydning, om en virksomheds e-rekrutteringssite reagerer
sådan som han forventer. Det kan eksempelvis fremkalde frustrationer, hvis jobsøgeren har brugt lang
tid på at indtaste sit CV i en virksomheds database og så ikke kan finde ud af, hvordan han gemmer
det.

Satisfaction: Subjektiv tilfredshed
Det 5. og sidste punkt handler om subjektiv tilfredshed, dvs. hvor tilfreds brugeren er med
udformningen af et givent system. Dette punkt opsummerer på sin vis de fire forrige, idet brugerens
subjektive evaluering og tilfredshed er afgørende for, hvordan han oplever websitet. Der er også en
grad af værdikommunikation og profilering forbundet med den subjektive tilfredshed (jf. også det
uudsagte budskab); et tjekket site er med til at profilere en virksomhed positivt, mens et utjekket og
brugeruvenligt site kan skade image og flytte fokus for meget fra den indholdsmæssige side af
budskaberne.

De ovenstående fem komponenter forklarer, hvad begrebet brugervenlighed dækker over. I afsnit
3.4.1.2-3.4.1.5 beskæftiger vi os med, hvordan et website gestaltes, så det også bliver brugervenligt.
3.4.1.2

En logisk informationsarkitektur understøtter de navigative funktioner

Det virker åbenlyst, at et website skal være let at finde rundt på, men tilsyneladende kan det være
svært for virksomheder at efterleve kravet i praksis. Ifølge en undersøgelse foretaget af WetFeet
blandt 1000 jobsøgere, er navigation blandt de allervigtigste funktioner på et e-rekrutteringssite, men
blev samtidig betragtet som noget af det mest mangelfulde, da de 1000 jobsøgere skulle pege på
dårlige eksempler10.

Med de enorme mængder information, nogle virksomheder gør tilgængelige på internettet, er det
nødvendigt at systematisere, strukturere og navngive dem, så brugeren kan finde ud af at bruge dem.
En logisk og brugerorienteret informationsarkitektur er udgangspunktet for, at websitet lykkes, og
brugeren bruger det.

10

www.wetfeet.com/employer/articles/article.asp?aid=495
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Thorlacius opererer med fire strukturer for websites, men understreger at der oftest er tale om et
samspil mellem strukturerne, og at de ikke optræder som kun den ene eller anden form. De fire
struktureringsprincipper er (Thorlacius 2002: 170-172):

1. Sekvens-struktur: En lineær struktur egner sig bedst til oplysninger, der helst skal læses i en
bestemt rækkefølge. Her forventer man at brugeren følger en bestemt struktur og ikke bevæger
sig væk undervejs – der er som udgangspunkt ikke plads til at brugeren stiller spørgsmål
undervejs og klikker væk for at finde svar.
2. Gitter-struktur: Indholdet er inddelt i emneområder, og det er muligt at bevæge sig på tværs af
disse. Her kan brugeren søge informationer om mange forskellige emner på en gang, og han kan
bevæge sig frit mellem menupunkterne – og forventes at gøre det.
3. Hierarki-struktur: Minder om princippet i organisationsdiagrammer idet brugeren skal arbejde sig
ned gennem underliggende forgreninger. Hierarki-strukturen er hensigtsmæssig til websites med
store informationsmængder, men forudsætter et velorganiseret materiale. Strukturen kræver, at
virksomheden tager stilling til, hvordan indholdet hænger sammen, og hvordan det bør
organiseres, så brugeren kan sætte sig ind i det.
4. Hypernet-struktur: Brugeren kan navigere ud fra sine associationer. Denne struktur kan let kan
blive kaotisk og anbefales derfor ikke til at strukturere et helt website. Hypernet-strukturen er dog
interessant, fordi den giver brugeren mulighed for at bevæge videre og finde mange relevante
informationer, og derfor kan den anvendes som supplement til en mere struktureret form.

Websitets struktur danner grundlag for, om brugeren kan navigere intuitivt. Som virksomhed (eller
mere specifikt som planlægger af et website), må man altså sætte sig ind i, hvilket
klassifikationsskema brugeren har, hvor han vil lede efter forskellige informationer, og hvornår han vil
gøre det. De fire ovenstående strukturer kan bruges som en indikation af hvordan strukturen påvirker
navigationen og hvilken type sites der egner sig til hvilken struktur.

For et e-rekrutteringssite vil der typisk være tale om en blanding af strukturerne, med fokus både på
de vertikale og horisontale navigationsmuligheder: Hvor gitterstrukturen giver jobsøgeren mulighed for
at læse om forskellige emneområder og afdelinger (horisontalt), giver hierarki-strukturen ham
mulighed for at fordybe sig og komme langt ned i indholdet (vertikalt). Hierarki-strukturen bruges typisk
til at opdele et website i overordnede målgrupper (f.eks. kunder, jobsøgere og investorer) og emner
(f.eks. produkter, miljø og virksomhedsinformation), og med mindre al relevant information findes på erekrutteringssitet, kan hierarki-strukturen derfor med fordel kombineres med en gitter-struktur, der
fører jobsøgeren på tværs af hierarkiets grene. Sekvensstrukturen er især relevant ved features, som
skal gennemgås i en bestemt rækkefølge, eksempelvis test og elektroniske ansøgningsformular.
Hypernet-strukturen vil sandsynligvis ikke fremkomme i ren form, men kan som supplement hjælpe
jobsøgeren til at finde nye oplysninger, jf. også afsnit 3.5.1.7 om associativ hyperlinking.
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3.4.1.3

Hvem er informationsarkitekturen logisk for?

Når vi siger, at e-rekrutteringssitet skal struktureres ud fra en logisk informationsarkitektur, er det
naturligvis jobsøgerens og ikke webdesignerens logik, vi taler om (jf. Casestudy 6). Ifølge bl.a.
Nielsen, Molich og Lauesen har mange websites brugervenlighedsproblemer, fordi man ikke har
inddraget de faktiske brugere i udviklingsfasen, men derimod forsøgt at gætte sig til, hvad brugerne
anvender sitet til og hvordan de opfatter det. Vil vi forstå, hvordan jobsøgere opfatter en given
virksomheds e-rekrutteringssite, må vi se på, hvordan hans mentale model af dette interface ser ud.
Lauesen skriver om mentale modeller:
En mental model af et IT-system er brugerens forståelse af hvad systemet er og hvordan
det virker. Det er noget inde i hovedet på ham, og vi kan kun indirekte se hvad hans
mentale model er.
(Lauesen 2001: 57)
Dette relaterer han til den franske psykolog Piagets begreb objektkonstans, hvilket vil sige
forventningen om, at når man ser en genstand blive gemt, regner man med, at den stadig er der,
selvom den nu ikke længere er synlig. Om sammenhængen med vores mentale model af IT-systemer
skriver Lauesen:
Tilsyneladende har evnen også indflydelse på vores forståelse af IT-systemer. Når man
begynder at bruge et nyt IT-system, danner man sig efterhånden en forståelse af hvad
systemet gemmer af oplysninger og hvornår oplysningerne ændres. Denne forståelse
kommer automatisk uden at man er sig det bevidst.
(Lauesen 2001: 58)
Scott McDaniel (2003) skriver i en artikel på Boxes and Arrows, et online tidsskrift for interfacedesignere mv.:
• Mental models include what a person thinks is true, not necessarily what is actually
true.
• Mental models are similar in structure to the thing or concept they represent.
• Mental models allow a person to predict the results of his actions.
• Mental models are simpler than the thing or concept they represent. They include
only enough information to allow accurate predictions11.
På et overordnet plan repræsenterer en brugers mentale model altså hans forståelse for indholdet og
formålet med et website (uanset om denne så er korrekt eller ej), ligesom den mentale model
indeholder visse forventninger til sitet ud fra det, brugeren allerede har oplevet. Dette går også ud over
et enkelt websites rammer, idet brugere overfører det, de har lært ved at bruge én brugergrænseflade
til andre brugergrænseflader. Jakob Nielsen (1999) skriver om dette:
Jakob's Law of the Web User Experience: Users spend most of their time on other
sites. Thus, anything that is a convention and used on the majority of other sites will be
burned into the users' brains and you can only deviate from it on pain of major usability
problems12.

11
12

www.boxesandarrows.com/archives/print/003253.php
www.useit.com/alertbox/990822.html
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Casestudy 6: Udgangspunkt i jobsøgeren – BASF
Det siger sig selv, at jobsøgeren skal kunne forstå virksomhedens segmentering, hvis han skal kunne klikke sig
ind i den del af websitet, der er relevant for netop ham.
Det lykkes desværre ikke helt på BASFs e-rekrutteringssite (www.careers.basf.com), hvor jobsøgeren ellers kan
vælge, hvor han er i verden, hvilken karrierestatus han har, og hvilken type job eller uddannelse han søger.
Problemet er, at segmenteringen følger
virksomhedens interne
administrationsstruktur, der ikke
nødvendigvis er logisk for jobsøgeren.
Et eksempel: Vi har sat os for at finde en
praktikplads inden for intranetkommunikation.
Efter fem klik på BASFs e-rekrutteringssite
når vi til en problematisk forgrening (se
billedet). Som kommunikationsstuderende
kan vi godt regne ud, at vi ikke skal klikke
på hverken natur- eller ingeniørvidenskab.
Men hvordan ved vi nu, om vi skal vælge
økonomi eller IT, eller om nogen af de to i
det hele taget er relevante for os?
(www.careers.basf.com/de/karriere)

Pointen er, at der ikke er nogen grund til at gøre tingene mere smarte eller komplicerede, end de i
virkeligheden behøver at være, og at det tit er en fordel at gøre som andre virksomheder gør.

Det kan være nødvendigt at eksplicitere, hvordan et system virker, for at understøtte brugerens
mentale model og dermed forhindre usikkerhed. Eksempelvis er det i forbindelse med elektroniske
formularer vigtigt at tænke på brugeren og ikke kun webdesignerens mentale model. Hvad sker der
med de oplysninger, jobsøgeren har indtastet? Ud over rent sikkerhedsmæssige spørgsmål såsom
hvorvidt dataene bliver krypteret ved afsendelsen, hvem der har adgang til dem, hvordan og hvor
længe de gemmes mv., kan jobsøgeren blive i tvivl om, hvad der sker med de allerede udfyldte
skærmbilleder, inden han trykker på den afsluttende send-knap. Gemmes de, sendes de allerede, og
er der mulighed for at rette i dem? Dette er derfor et punkt, hvor virksomheden med fordel kan
informere ansøgeren for at sikre, at en urigtig mental model afholder ham fra at bruge den
elektroniske formular.
3.4.1.4

Når brugeren farer vild

Selv med en virkelig god og gennemtænkt informationsarkitektur er det umuligt at tage højde for alle
brugere, og det er derfor vigtigt at give brugeren nogle alternative navigationsmuligheder.

Brødkrummemetoden
Den såkaldte brødkrumme-metode kan benyttes til at vise brugeren den sti af links, der har ført ham
frem til en bestemt side – og dermed også hvordan han kommer derfra igen. Brødkrumme-metoden
hjælper således ikke bare brugeren til at kortlægge hvor han er, men giver også websitet mulighed for
at guide brugeren og illustrere vejen frem eller tilbage (Maciuba-Koppel 2002: 50-51 samt McGovern
2002: 166-170).
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Sitemappet giver hurtigt overblik
Sitemappet er en støttefunktion, der kan hjælpe brugeren til at få overblik over et website, uden at han
er nødt til at klikke igennem hele indholdet. (Molich 2000: 62). Vha. sitemappet kan brugeren hurtigt
se, hvilke oplysninger websitet giver ham adgang til, og han kan derved sætte sig ud over en (for ham)
ulogisk struktur eller kategorisering. Blandt andre Spool har testet vigtigheden af et sitemap, og han
påpeger, at testpersonerne løser deres opgaver lettest, når de har et sitemap, der visualiserer
websitets struktur og viser dem hvor de forskellige links fører hen. (Spool 1999: 29). Der er imidlertid
stor forskel på hvor udførlige sitemaps er, og et godt sitemap indeholder mere end blot en oversigt
over overhovedmenuen.

Findes der søgedominante brugere?
Ifølge Jakob Nielsen kan nogle brugere betegnes som seach-dominant, dvs. at deres navigation er
domineret af søgning. Flere praktikere – heriblandt Krug – støtter op om denne teori og anbefaler, at
man tilpasser sit design til den søgedominerede bruger (Krug 2000: 54). For at imødekomme denne
gruppe brugere, bør et website fra start have en søgefunktion, der er udformet som en boks, der er til
rådighed på hver side (man kan dog spørge sig selv, hvorfor Jakob Nielsen holder fast i denne teori,
siden søgefunktionen ikke er synlig på hver side på hans eget website (www.useit.com)).

Spool (2002) tilbageviser teorien om søgedominerede brugere og hævder, at det er designet og ikke
brugeren, der bestemmer hvordan søgefunktionen bliver brugt13. Spools test viser, at brugerens
søgning er påvirket, af hvor gode og specifikke links der er, og hvor let det er at navigere på siden.
Samtidig viser testen, at søgefunktionen bliver udnyttet til at søge på specifikke produkter, mens links
bliver foretrukket til at søge på emner, hvor brugeren endnu ikke har en specifik præference eller
købsinteresse. Spools test tyder således på, at en søgefunktion er velegnet til at søge efter f.eks. job
(fordi det er meget specifikt), men ikke som navigationshjælp i forhold til det mindre specifikke,
værdikommunikerende indhold, hvor der kan være stor forskel fra den ene virksomhed til den anden
på, hvilket indhold der er relevant. Søgemuligheden skal med andre ord som udgangspunkt knytte sig
til en specifik opgave og dermed være en støttefunktion, frem for at være et bærende princip.

13

design.emu.dk/artik/02/31-spool.htm
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En god hjælp-funktion kan fungere som problemknuser og guide
Til gengæld har vi fundet et eksempel på, hvordan en hjælp-funktion kan bruges til at navigere efter, jf.
Casestudy 7. Ifølge Molich er mange brugere skeptiske over for hjælp-funktionen, og derfor kommer
den måske ikke til sin ret på de websites, der tilbyder den (Molich 2000: 114-119). En virkelig
gennemtænkt og imødekommende hjælp-funktion som tyske SAP’s, der fungerer som både
problemhjælp og navigationshjælp, understøtter til gengæld de navigative funktioner og har også i høj

Casestudy 7: Virtuel guide – SAP
SAP i Tyskland har udviklet en virtuel guide,
der tilbyder jobsøgeren en chat-lignende
hjælp-funktion.
Den virtuelle guide er en ansat i
virksomheden, Jochen Keller, og man har
forprogrammeret en enorm mængde
spørgsmål og svar, som Jochen Keller kan
diske op med.

Jobsøgeren kan få hjælp, hvis der er noget,
han ikke kan finde ud af, men den virtuelle
guide popper også selv op og tilbyder sin
hjælp.
Hjælp-funktionen er altså ikke bare til for at
afhjælpe problemer, men også for at yde en
ekstra service til jobsøgeren, f.eks. i form af
links til den videre navigation.
(www.sap.de/jobs)

grad en kontaktbevarende (fatisk) funktion.
3.4.1.5

Et overskueligt design øger brugervenligheden

Designet spiller en stor rolle for, hvor brugervenligt et website er. Brugeren skal let kunne skabe sig et
overblik, og derfor bør man kun fremhæve de elementer, der har en vigtig funktion. Uvigtige
elementer, der skaber for meget opmærksomhed kan risikere at forstyrre mere end de hjælper – eller
med Kim Pedersens ord: ”Hvis alt er fremhævet er intet fremhævet” (Pedersen 2002: 30-31). Derfor
bør man nøje udvælge sine iøjnefaldende effekter og undgå blinkende eller bevægelige elementer,
der i bedste fald risikerer at blive opfattet som forstyrrende og generende og i værste fald bliver
opfattet som reklamer, hvilket har en negativ effekt på mange brugere (Spool 1999: 89-91).

Gestaltteorier
Et overskueligt design indebærer også, at det er muligt visuelt at identificere, hvilke elementer der
indholdsmæssigt hører sammen. I litteraturen om brugervenlighed og design anvendes gestalt-teorier
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som forklaringsmodeller for, hvorfor og hvordan den menneskelige hjerne organiserer sanseoplevelser
til et hele, f.eks. ord og tekster i stedet for enkelte tegn. Det samme gælder layoutet på skærmbilleder,
hvor de fire første gestaltlove har betydning for et logisk og
overskueligt informationsudbud (Lauesen 2001: 38).

1. Loven om nærhed: Denne lov betyder blandt andet, at vi opfatter
en tekstblok og dens overskrift som sammenhørende, hvis
tekstblokken og overskriften er tættere på hinanden end på andre
elementer. Er de ikke det, opfatter vi dem måske som to
uafhængige elementer, og så kan vi ikke bruge overskriften til

Figur 13: Loven om nærhed
De fleste vil opfatte denne figur
som et hjul med smalle (og
ikke brede) vinger med en
cirkel omkring.

hurtigt at danne os et overblik over, hvad tekstblokken indeholder
(og dermed hvorvidt den er relevant i vores informationssøgning).

2. Loven om lukkethed: Ifølge loven om lukkethed fortæller f.eks.
en ramme om forskellige elementer, at disse hører sammen. Og
dermed ved vi også, at vi skal tage stilling til disse elementer i
forhold til hinanden, jf. Figur 14 (og 16).

Figur 14: Loven om lukkethed
Her er der på trods af loven om
nærhed tydeligt tale om brede
vinger pga. de lukkede former.

3. Loven om linier (good continuation): Denne lov medfører, at
elementer, der berører hinanden og dermed hænger fysisk
sammen, opfattes som ét element i stedet for flere delelementer.
Berøringen kan være minimal, men loven betyder alligevel, at det
kan forvirre brugeren betydeligt, hvis ikke-sammenhængende
elementer sættes sammen, f.eks. hvis for mange elementer
presses sammen på meget lidt plads.

4. Loven om lighed: Ifølge denne lov opfatter og ordner vi figurer
eller symboler efter hvor meget de ligner hinanden. Ifølge loven
om lighed accepterer vi altså, at de symboler, der ligner hinanden
hører sammen, mens de symboler, der afviger fra hinanden, er

Figur 15: Loven om linier
Fordi de tre former øverst hænger
sammen, opfatter vi dem som én
gestalt. Nederst dominerer loven om
lukkethed over loven om linier,
derfor ser vi tre figurer.

placeret i en anden gruppe og har en anden
funktion.

Figur 16: Loven om lighed
På trods af rammen om Diasshowtyper (loven om
lukkethed) er vi i stand til at skelne mellem alternativknapper og afkrydsningsfelter, fordi knaptyperne adskiller
sig grafisk fra hinanden (loven om lighed).
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Begrænset scroll fremmer formidlingen
Brugeren først og fremmest indholdet på det første skærmbillede, men der er ingen garanti for, at han
scroller ned og ser resten af teksten. Ifølge Jakob Nielsen bliver brugeren mere og mere villig til at
scrolle, men han får stadig ikke et optimalt indtryk af siden, hvis han ikke scroller konsekvent. Derfor
bør lodret scroll begrænses14. Det er sværere at få brugeren til at scrolle vandret end lodret. Hvor
brugeren jo ofte kan anvende et scrollehjul til at scrolle lodret, skal han scrolle vha. rullepanelerne for
at komme på tværs. Eftersom effekten af horisontal scroll med stor sandsynlighed er, at brugeren ikke
ser de oplysninger, som virksomheden formidler uden for skærmbilledet, bør designet udarbejdes
således, at dette ikke er nødvendigt (Nielsen 2000: 23 samt Appel 2001: 51).
Læsevenlig tekst øger sandsynligheden for, at indholdet bliver læst
Selvom øjet bliver mere og mere trænet i at læse på skærmen, er det stadig sværere end at læse på
tryk, og derfor bør teksten præsenteres så læsevenligt som muligt. McGovern anbefaler sans seriffonte, dvs. skrifttyper uden en lille vandret streg nederst på linien, da de er lettere at læse på skærmen
end serif-fonte. McGovern anbefaler også – som udgangspunkt – at tekst bliver holdt i skriftstørrelse
10. Et eksempel på en læsevenlig skriftstørrelse og -type, kan således være verdana 10. Teksten bør
være mørk på lys baggrund, da dette er langt mere læsevenligt, end en mørk side med lys skrift.
Derudover bør bevægelig tekst undgås, da det gør teksten svær at læse, fordi brugeren skal
anstrenge sine øjne mere. Det samme gælder for kursivskrift, der let bliver utydelig og er svær at læse
på skærmen (McGovern 2002: 195-196). Med andre ord handler denne del af designet om at
prioritere læsbarhed over layout.
Et konsistent design skaber genkendelighed
Designet bør være konsistent, og der bør være overensstemmelse mellem overordnet design og
underliggende niveauer. For det kan forvirre brugeren, hvis underliggende niveauer har deres eget
design, og ikke virker, som om de hører sammen med de øvrige sider. Omvendt kan man altså
opretholde kontakten til brugeren og hjælpe ham til at vide hvor han er, ved at skabe et konsistent
webdesign. (Thorlacius 2002: 166-167).

3.5

KOMMUNIKATION OG WEBKOMMUNIKATION

Der er mange ligheder mellem brugervenlighed og webkommunikation – begge dele handler om at
imødekomme brugeren og hans behov. Men hvor brugervenlighed i høj grad handler om selve
processen (brugeren skal løse nogle opgaver), handler webkommunikation om at kommunikere et
budskab til jobsøgeren og om, hvordan budskaberne udformes og præsenteres. For virksomheden
handler det om at kommunikere, hvem den er, og hvad den står for (og dermed er cirklen sluttet
tilbage til employer brand’et), ligesom det – på et mere overordnet plan – handler om at kommunikere
hensigtsmæssigt ud fra de betingelser, internetmediet stiller til kommunikationssituationen. Som det
fremgår af Figur 17 handler webkommunikation altså om koden, mediet, selve produktet og afsenders
udtryk i dette.
14

www.useit.com/alertbox/9712a.html
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Kontekst – referentielle og
intertekstuelle funktioner
Det emne budskabet handler om og
forholdet til andre budskaber

Afsenders
intentioner
(udenfor
produktet)

Afsenders udtryk
i produktet – ekspressive
og emotive funktioner
Følelse og holdninger
hos afsender og
fremkaldt hos modtager
(intenderet eller ej)

Meddelelse
Direkte og
uudsagte
budskaber

Modtager i
produktet – konative og
interaktive funktioner
Opfordringer til
modtageren om at handle
samt interaktive muligheder
på siderne

Modtagers
reception
(udenfor
produktet)

Medie – fatiske og
navigative funktioner
Opretholdelse af kontakten
gennem genkendelighed og
intuitiv navigation
Kode –
metakommunikative
og intersemiotiske funktioner
Opbyggelse af fælles kode samt
samspil mellem tekstuelle og
grafiske elementer

Figur 17: Kommunikation og webkommunikation i kommunikationsmodellen

3.5.1 Medie og kode – formen skal passe til internettet
Det er vigtigt i enhver kommunikationssituation, at der er overensstemmelse mellem medie og
budskab; McLuhan siger ligefrem, at Mediet er budskabet (Helder 1999: 33). Der er efterhånden
skrevet meget om hvordan kommunikation på internettet adskiller sig fra kommunikation gennem
andre medier – og der kan ikke være nogen tvivl om, at mediet gør en forskel. Internettet bliver bl.a.
associeret med dynamik, interaktivitet og masser af information, og som medie bør internettet således
i høj grad være med til at definere indholdet på et e-rekrutteringssite.
3.5.1.1

Internetgenrer

Vindbjerg (2001) inddeler websites i fem forskellige kategorier, alt efter om det primære formål er at
tilbyde15:
1. Indhold: Fokus på aktualitet, kvalitet, relevans og brugbarhed
2. Transaktioner: Fokus på at kunne handle på sitet – stiller krav til at navigationen er intuitiv og
logisk
3. Branding: Fokus på budskabet, krav til overensstemmelse mellem æstetik og brugervenlighed og
til at corporate communication fremstår koordineret og konsistent
4. Service: Fokus på troværdighed og information, vigtigt med loyalitet og pålidelighed
5. Underholdning: Fokus på underholdningsværdien, f.eks. spil og infotainment
Vindbjerg påpeger, at der ofte er tale om blandingssites, dvs. sites, hvor flere af funktionerne er til
stede. Et site vil oftest overvejende udfylde én af de fem funktioner, men det kan bl.a. blive svært at
definere, hvornår et indholdssite nærmer sig et brandingsite; indholdet får måske pludselig en ny
funktion, der hedder at brande i stedet for bare at informere. Det væsentlige er naturligvis heller ikke at

15

www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=04654
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kunne skelne eller definere de forskellige typer, men derimod at kunne anvende de forskellige
muligheder til at skabe et godt site. Ved at kombinere de fem formål kan en virksomhed skabe et godt
e-rekrutteringssite, der:
1. Giver udtømmende oplysninger om virksomheden og karrieremuligheder (indhold)
2. Gør det muligt for jobsøgeren at handle; f.eks. ansøge online eller komme i dialog med
virksomheden via e-rekrutteringssitet (transaktioner)
3. Kommunikerer virksomhedens rekrutteringsbudskaber klart og tydeligt og således styrker
virksomhedens profil gennem e-rekrutteringen (branding)
4. Udtrykker troværdighed og pålidelighed og skaber tillid til virksomheden (service)
5. Fastholder jobsøgeren via infotainment; f.eks. en quiz i viden om virksomheden (underholdning)

E-rekrutteringskommunikation giver altså en virksomhed mange muligheder for at være i dialog med
jobsøgeren og stille en masse oplysninger til rådighed. Udover disse genretræk, der kan munde ud i
en god dialog mellem virksomheden og jobsøgeren, er der også en række forudsætninger for god
webkommunikation, som virksomheden bør være opmærksom på. Dem gennemgår vi nedenfor.
3.5.1.2

Alt er kommunikation

Alt hvad virksomhederne siger og gør, er på sin vis gået hen og blevet kommunikation – hvad enten
det er gennem (selv-) iscenesættelse eller i kraft af det image, som offentligheden opfatter, siger
virksomhederne en hel masse hele tiden. Lige som vi som private personer bl.a. kommunikerer via det
tøj vi bærer og den mad vi spiser, kommunikerer virksomhederne f.eks. via etik og moral,
personalegoder og – ikke mindst – via markedsføring. Med den betragtning i baghovedet er det vigtigt,
at virksomheder nøje overvejer, hvad det er, de kommunikerer til deres interessenter gennem erekrutteringssitet (og resten af websitet), og hvordan de gør det.
3.5.1.3

E-rekrutteringskommunikation er massekommunikation

Webkommunikation kan betragtes som massekommunikation, og det betyder det, at vi må være
opmærksomme på, at kommunikationsformen medfører en vis grad af støj. I en erekrutteringssituation konkurrerer virksomhedens budskab (”vi har brug for dig”) med andre
virksomheders budskab (”vi har mere brug for dig”), og virksomheden bør således sikre en gensidig
forståelse med jobsøgeren og en høj grad af relevans for jobsøgeren, hvis denne skal kunne og/eller
ville koncentrere sig om netop virksomhedens budskab. Derfor er det vigtigt, at webkommunikationen
taler direkte og forståeligt til jobsøgeren for at fastholde og engagere ham. Jobsøgeren afkoder
virksomhedens budskab ud fra sine egne erfaringer og interesser, og det er derfor en udfordring for
virksomheden at tale til jobsøgeren ud fra hans livsverden (Sepstrup 1999-2001: 26). Dette stiller krav
til, at virksomheden ved præcis, hvad det er for medarbejdere, den gerne vil have, så den kan
henvende sig direkte til dem og ikke skyde med spredehagl og ramme (for) bredt.
3.5.1.4

Kriterier for god webkommunikation

Vi vil i det følgende afsnit gennemgå de stilistiske, indholdsmæssige og image-skabende træk, vi
mener bør karakterisere e-rekruttering ud fra mediet (internettet) og genren (webkommunikation).
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Hvor meget betyder det visuelle?
Der er delte meninger om, hvorvidt et websites visuelle udtryk påvirker brugerens indtryk af
virksomheden bag og hans interesse for sitet. Jakob Nielsen er af den overbevisning, at det
udelukkende er indholdet, og ikke udtrykket der tæller – hans eget website viser med al tydelighed, at
han ikke tillægger æstetik nogen særlig betydning. Vindbjerg (2001) mener derimod ikke, at
udseendet er uvigtigt:
(…)flot design meget vel kan give brugeren lyst til at udforske indholdet og gå i dybden
med informationen på sitet: Som alle andre steder, så har udseendet betydning16.
Også Foster lægger vægt på et attraktivt design – ikke bare for at tiltrække den almindelige bruger,
men for at få fat i the top talent:
(…) remember, you only have one chance to make a first impression. You are aiming to
recruit top talent, so take care to present an attractive, professional image. Your page
layout, the images your text convey, the photographs you use, and your style all send a
message.
(Foster 2003: 45)
Vi er også af den mening, at det visuelle udtryk spiller en væsentlig rolle – især i forbindelse med
værdikommunikation og jobsøgerens mulighed for at danne sig et billede af virksomheden.

En aktiv, uformel og velformuleret skrivestil: netsprog
Et af de områder, hvor webkommunikation bør adskille sig markant fra kommunikation i trykte medier,
er skrivestilen. Mange brugere bryder sig ikke om at læse fra en computerskærm, for det er sværere
end at læse fra papir, og det går væsentligt langsommere. Derfor bør skrivestilen i genren
webkommunikation så vidt muligt imødekomme brugeren og gøre det let for ham at læse fra skærmen
(McGovern 2002: 61-62). Vil man som virksomhed eksempelvis lægge en trykt brochure ud på nettet,
så er man nødt til at gennemarbejde den for at kunne tilbyde brugeren et skærmvenligt produkt. Lund
(2000) gør opmærksom på, at brugeren er tilbøjelig til at udskrive internettekster med stor
informationstæthed, hvilket kan gøre behovet for særlig webkommunikation mindre. Hun siger dog
samtidig, at der er fare for, at brugeren giver op og surfer videre, hvis informationstætheden er for stor,
eller at budskabet ikke opfanges (korrekt) af modtageren17. Vi er derfor tilbage ved ønsket om ikke kun
at gestalte et e-rekrutteringssite, som meget engagerede (f.eks. aktive) jobsøgere har tid og
tålmodighed til at læse, men også at tænke på de mindre engagerede, passive jobsøgere.

Lund (2000) anbefaler en blanding af skrift- og talesprog – netsprog:
Sproget på nettet er på sin vis uafhængigt af situationen, men samtidig betyder læsernes
bevægelsesmønster, at det nærmest kan fungere som en vekselvirkende dialog. Man
spørger, får svar og forsætter med at spørge. Det lille uddrag af tekst på skærmen gør,
som nævnt, at overblikket mangler. Som i talesprog kan modtageren ikke af sig selv
overskue, hvor man er på vej hen. Blandt andet betyder disse ting, at netsproget skal
16
17

www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=04654
www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=04722
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kombinere skrift- og talesprog i en slags præcist, overskueligt talesprog - eller enkelt, let
gentagende skriftsprog, om man vil18.
Paradoksalt nok viser usability-test, at jo mere læsbar en tekst er i traditionel forstand, jo sværere er
den at læse på skærmen. I især akademiske tekster er det traditionelt god tone, at en tekst er
opbygget i hele, grammatisk korrekte sætninger, at den indeholder konnektorer, der binder afsnittene
sammen, og at lange, komplekst (kringlet) opbyggede sætninger er med til at sammenbinde
komplicerede meningsenheder. I netsprog forholder det sig nærmest stik modsat, for her er korte,
opbrudte sætninger lettest at læse, og tekstens meningsenheder skal kunne læses uafhængigt af
hinanden (Spool 1998: 70-71).

Det kan naturligvis diskuteres, om det har en negativ effekt på afsenderens udtryk i produktet, hvis
stilen bliver for abrupt (dvs. den kompromitterer den ekspressive funktion ved ikke at lyde
professionel), og det vil utvivlsomt være fristende at vælge den mere velformulerede stil, der ofte
bruges i trykmateriale. Men det gælder altså om at finde balancen i en sproglig kode, der passer til
både budskab og medie, så teksterne i det hele taget bliver læst.
3.5.1.5

Billeder og grafik skal understøtte indholdet

Poynter Institute (2000) har i et såkaldt Eyetracking Study fundet ud af, at 78 procent af brugerne så
på tekst, før de så på billeder og grafik19. En del af forklaringen på dette er, at tekst som oftest
kommer frem på skærmen før tunge billeder, og det får den betydning, at værdien af grafik og billeder
mindskes – i hvert fald hvis elementerne ikke har en funktion. Det vil sige, at det visuelle design skal
underbygge teksten og være en hjælp i præsentationen af et website (dvs. større fokus på forankring
end afløsning).

Samtidig har vi imidlertid fremført det postulat, at alt er kommunikation – og i øvrigt at den visuelle
attraktivitet er vigtig – hvorfor vi holder fast ved, at billeder i høj grad kan være image-skabende og
kommunikerende. En virksomhed bør således gøre sig det klart, hvilken betydning bestemte billeder
har i forhold til indholdet og i forhold til den historie, virksomheden fortæller på sit web- og erekrutteringssite. Den profil, virksomheden gerne vil tegne, bør stemme overens med det eksisterende
image, og derfor må den tage stilling til, hvilke signaler den sender.

The More They Click, the More They Stick
En af konklusionerne i det ovennævnte Eyetracking Study er, at øjet især søger efter overskrifter,
underoverskrifter og manchetter, dvs. det der er let at skimme20. Derfor spiller ikke bare skrivestilen,
men også disponeringen af tekster en stor rolle for god webkommunikation.

The More They Click, the More They Stick, er Fosters mantra. Han sammenligner e-rekruttering med
e-handel (jf. afsnit 3.1.3.1); i begge tilfælde gælder det om at forstå kunden, opbygge en holdbar

18

www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=04722
www.poynterextra.org/et/i.htm
20
www.poynterextra.org/et/i.htm
19
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relation og sælge varen. Oversat til e-rekruttering betyder det: kend dine jobsøgere, start en dialog
med de bedst kvalificerede og rekruttér dem. Brugervenlighedstest har vist, at internetbrugere godt
kan lide at skimme tekster og klikke sig videre, når de er på nettet. Foster anbefaler derfor:
Make sure your content is presented in bite-sized nuggets, with drill-down links to related
topics. This lets your prospect browse their way through the fresh material they’re
interested in, without getting stuck halfway down a long page on any one topic.
(ibid.: 40).
På den måde kan jobsøgeren selv vælge, hvor meget han vil læse og i hvilken rækkefølge.

Den omvendte nyhedstrekant – det vigtigste først
Et godt struktureringsprincip er – ligesom i avisartikler – at strukturere indholdet som den omvendte
nyhedstrekant. Derved præsenteres læseren nemlig for de vigtigste informationer først og kan danne
sig et overblik. (Appel 2001: 53 samt Jensen 2001: 62). Og så skal brugeren have mulighed for at
klikke sig videre og for at sætte sig grundigere ind i tingene – men netop som en mulighed, via
hyperlinking. Afsenderen har ikke nogen sikkerhed for, hvor langt læseren kommer, og derfor er det
en god idé at formidle de vigtigste budskaber først, ved at præsentere selve kernen før alle detaljerne.
There are too many great advantages to an active recruiting Web site, to have someone
slap the text from your brochure on a Web page and call it a day.
(ibid.: 38)
Så bestemt udtrykker Foster det. De virksomheder, der ukritisk lægger eksisterende dokumenter ind
på deres e-rekrutteringssite gør det sværere for jobsøgeren at tilegne sig viden om dem, og de må
således forvente, at kun den engagerede og aktive jobsøger vil sætte sig ind i oplysningerne.
3.5.1.6

God e-rekrutteringskommunikation kræver en god kommunikationsstrategi

Det virker banalt, men der er masser af dårlige internettekster, der viser, hvorfor det er vigtigt: ligesom
med al anden kommunikation skal formålet overvejes og formidlingen planlægges, hvis teksterne skal
være værd at læse. Lund (2000) kommer med et bud på, hvorfor mange tekster på internettet er
svære at læse:
En del af problemerne med kommunikationstilrettelæggelsen på Internettet skyldes nok,
at den relativt komplicerede teknik har betydet, at retorikere og andre
kommunikationsuddannede har tabt terræn til teknikerne. Mange steder er den tekniske
og grafiske webmaster også redaktør, så den teknisk uddannede medarbejder også står
for hele kommunikationsaspektet i stedet for en tostrenget struktur med på den ene side
en teknisk webmaster og på den anden side en infomaster (webredaktør, page-master,
eller hvor mange niveauer man nu vælger at dele det ind i). En sådan struktur
understøttes også af de undersøgelser, der er lavet på området, bl.a. af Sven Windahl,
der er professor på Lunds Universitet. Han har i sit kommunikationsfirma Nordisk
Kommunikation ApS set på, hvordan de største svenske virksomheder arbejdede med
både internet og det interne intranet, og resultatet var helt utvetydigt bedst, når der ikke
kun stod teknikere bag21.

21

www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=04722
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Lund fremhæver altså den gråzone, der findes mellem de tekniske og de kommunikative aspekter af
et website. Hvor man aldrig ville bede trykkeren om at skrive brochuren, ligger det altså ikke så fjernt
at lade IT-medarbejderen forfatte indholdet af et website.

God webkommunikation på et e-rekrutteringssite handler altså ikke kun om at finde balancen mellem
”papirsprog” og netsprog, men også mellem teknik og kommunikation. Og det handler om at sikre, at
kommunikationen på e-rekrutteringssitet fremstår koordineret og konsistent.

Koordinerede og konsistente tekster betoner ikke alene de intersemiotiske og metakommunikative
funktioner i form af samspil mellem de forskellige elementer og ekspliciteringen af den kode,
afsenderen kommunikerer i, men også de fatiske, ekspressive og emotive funktioner i kraft af det
indtryk, e-rekrutteringssitet giver jobsøgeren af virksomheden. Med til de metakommunikative
funktioner hører også, at afsenderen tydeligt viser jobsøgeren, at teksten skal forstås ud fra
konteksten e-rekrutteringskommunikation, både i forhold til budskabet (er du en af de bedste, er vi ude
på at rekruttere dig) og i forhold til mediet (velkommen til vores e-rekrutteringssite, her finder du
informationer om…). Metakommunikative indikatorer på et e-rekrutteringssite viser således for det
første, at teksten er skrevet til mediet ved at forklare, hvordan sitet skal bruges, f.eks. i form af en
tydelig markering af, hvad der er links, og hvad der er almindelig tekst. For det andet viser sproglige
og visuelle tegn jobsøgeren, at det er ham, der tales til – og ikke kunden, investoren eller den
nuværende medarbejder. Når virksomheden eksempelvis forklarer sin mission og fortæller, at den
lægger stor vægt på service, skal det være tydeligt, at virksomheden ikke prøver at sælge sine
services til ham, men at den derimod gerne vil signalere, at hvis han også lægger stor vægt på
service, vil han muligvis passe godt ind som medarbejder. Med til god webkommunikation hører altså
også en forankring af budskaberne i kommunikationssituationen, hvilket igen er med til at understøtte
den fatiske funktion, så jobsøgeren kan forholde sig til budskabet.
3.5.1.7

Hypertekst guider brugeren via associative links

Websites kan variere meget i bredde og dybde, men i modsætning til trykte medier er man med
internettet ikke i samme forstand begrænset af længde og mængde, og derfor kan der reelt altid
tilbydes et bredt informationsudbud. Vi har før nævnt hyperlinking, der er en effektiv og nem måde at
stille relevante informationer til rådighed for brugeren. Det er en funktion, som bør udnyttes, da den
giver mulighed for at linke til mange uddybende informationer, uden at teksten bliver for tung og
besværlig læse. Dog bør man, når man benytter sig af associativ hypertekst, være opmærksom på, at
dette ikke skal forvirre brugeren og gelejde ham for langt væk fra det oprindelige indhold. Det er
vigtigt, at hyperlinking anvendes som et supplement til det indhold, brugeren ser på og ikke som en
enorm, uoverskuelig mængde informationer, som brugeren ikke kan finde hoved og hale i.

Vi er enige med Munk og Mørk når de siger, at hypertekst, kan fremstå kaotisk og forvirrende, hvis det
bliver brugt som grundprincip for informationsarkitekturen på et website (Munk 2002: 32-33), jf.
begrebet hypernet-struktur i afsnit 3.4.1.2. Samtidig mener vi dog, at hyperlinking kan være et
incitament for brugeren til at læse meget mere end det, der står på det enkelte skærmbillede, og at der
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rent kommunikativt derfor kan være nogle fordele ved at bruge det, fordi det blandt andet udnytter
internettets interaktive muligheder.

3.6

DELKONKLUSION: TEORIEN BAG E-REKRUTTERINGSKOMMUNIKATION

Efter vi nu i kap. 3 har været rundt om teorien bag e-rekrutteringskommunikation, vil vi som konklusion
fremsætte fem påstande om det gode e-rekrutteringssite, som vi vil bruge som gennemgående
struktur i resten af afhandlingen. De fem påstande er:
Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
På den måde kan jobsøgeren være med til at teste, om han og virksomheden matcher hinanden –
allerede inden han sender sin ansøgning. For at jobsøgeren kan det, kræver det, at virksomheden
kommunikerer sine værdier – og helst på en personlig og vedkommende måde.
E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Det er ikke kun en fordel for virksomheden, men også for jobsøgeren. Virksomheden skal derfor gøre
op med sig selv, i hvor stor udstrækning den vil digitalisere processen, og samtidig skal den afklare de
grundlæggende hvem-, hvad-, hvordan- og hvornår-spørgsmål for jobsøgeren. Så kan ressourcerne
bruges på de egnede kandidater frem for at pløje sig igennem stakkevis af håbløst brede og upræcise
ansøgninger eller besvare ”stalker calls” fra ansøgere, der ikke kan gennemskue, hvor de eventuelt
skulle arbejde henne og i øvrigt håber at komme forrest i køen, fordi de har talt med sekretæren i et
kvarter.
Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
Ikke alene giver det jobsøgeren en idé om, hvad det er for en type medarbejdere, virksomheden
rekrutterer, men det gør også e-rekrutteringssitet mere vedkommende for ham. Udfordringen for
virksomhederne er derfor at kortlægge sine vigtigste rekrutteringsmålgrupper og så sætte sig ind i,
hvilke spørgsmål de søger svar på, og hvad der interesserer dem. Og det er dét, der skal formidles –
ikke det virksomheden normalt skriver i sine kundebrochurer.
E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Brugervenlighedseksperter siger typisk, at hvis et website ikke er brugervenligt, bliver det heller ikke
brugt. I tilfældet e-rekrutteringskommunikation er faren tilmed, at det i hvert fald ikke bliver brugt af den
mest attraktive jobsøgergruppe: konkurrentens dygtigste medarbejdere. Kravene til et brugervenligt erekrutteringssite er bl.a. en logisk og velstruktureret informationsarkitektur (ud fra jobsøgerens logik,
ikke virksomhedens) og et konsistent design med klare, intuitive navigationsmuligheder.
Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Der er forskel på at formidle et rekrutteringsbudskab online og offline, og derfor skal såvel skrivestil
som disponering tilpasses computerskærmen. Der er også forskel på at præsentere sig over for
jobsøgere og kunder, og dét skal afspejle sig i både tekst og billeder. Og sidst men ikke mindst skal
internettets muligheder udnyttes, så jobsøgeren via hypertekst får serveret lige præcis de oplysninger,
der er relevante for ham og fører ham videre i beslutningsprocessen.
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4 Brugerinddragelse
Ved hjælp af 20 brugertest har vi afprøvet de fem påstande om det gode e-rekrutteringssite, som vi
netop har fremført i kap. 3. Brugerinddragelsen udgør således den empiriske forankring af vores
benchmarkingværktøj.

4.1

METODE

4.1.1 Brugertestene har et dobbelt formål
Vi har brugertestet fire udvalgte e-rekrutteringssites med 20 testbrugere fra fem forskellige
målgrupper, og disse brugertest tjener et dobbelt formål. For det første hjælper de os i dette kapitel
(som vi betegner som brugerinddragelsen) til at validere de fem påstande om god erekrutteringskommunikation, som er konklusionen på den teoretiske diskussion i det foregående
kapitel.

For det andet giver brugertestene os specifik feedback på de fire udvalgte sites (det vi betegner som
brugertestene), når vi i Del II tager fat på at afprøve vores benchmarkingværktøj gennem en
benchmarkinganalyse af 32 store danske e-rekrutteringssites på den ene side, og en omfattende
firetrinsanalyse af fire udvalgte virksomheder på den anden side. De fire virksomheder er Novo
Nordisk, Danfoss, ISS Danmark og FLS Industries.

Jf. Thorlacius’ ekstra dimension i Jakobsons kommunikationsmodel kigger vi med brugerinddragelse
og brugertest ud over selve produktet (e-rekrutteringssitet) for at se på, hvordan produktet opfattes og
bruges af de faktiske modtagere.

At vi er i stand til at anvende resultaterne fra brugertestene til dette dobbelte formål skyldes, at
testbrugernes kommentarer, problemer og præferencer ganske vist udspringer af de fire testede sites
(og derfor er værdifulde for de pågældende virksomheder), men samtidig ikke kun relaterer til de
testede sites, men til e-rekrutteringssites og e-rekrutteringskommunikation generelt. 20 testbrugere er
naturligvis ikke noget statistisk validt grundlag, men vi mener som sagt at have identificeret nogle
tendenser og nogle præferencer blandt testbrugerne, som vi kan udlede nogle generelle resultater ud
fra.

4.1.2 De 20 testbrugere22
Testbrugerne kommer som nævnt fra fem forskellige rekrutteringsmålgrupper, svarende til de
målgrupper, vi identificerede i sidste kapitel. Vores målgrupper er (se Bilag 2: Skabelon for
brugerprofiler og spørgeguide til brugertest samt Bilag 3: Referater af brugertest 1-20):

22

Vores mål var oprindeligt at teste fem brugere fra hver målgruppe, men da nogle af testbrugerne faldt fra i sidste øjeblik, har
dette ikke været muligt. Af hensyn til brugertestenes sammenlignelighed har vi prioriteret at teste brugerne inden for en kort
periode (for at undgå for stor forskel på sitene pga. opdateringer), frem for at holde fast i tallet 25.
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•

Elever: Tre testbrugere, der er i gang med eller har afsluttet en gymnasial uddannelse, og som
aktivt søger eller overvejer at finde en elevplads (se Bilag 3: Brugertest 1-3). Alle tre er i
aldersgruppen 16-25 år og betegner deres engelskniveau som hhv. nogenlunde, godt og meget
godt (efter vores mening overvurderede eleverne deres engelskniveau, og to af dem gav da også
udtryk for, at de engelske tekster var sværere, end de havde forventet). De tre elever betegner sig
på brugerniveau som øvede.

•

Studerende: Fem testbrugere, der er i gang med en videregående uddannelse; en
medicinstuderende, en farmaceutstuderende, en ingeniørstuderende, en cand.ling.merc.studerende og en studerende fra basisuddannelsen HUM på RUC (se Bilag 3: Brugertest 4-8).
Fire studerende er i aldersgruppen 16-25 år og en er i gruppen 26-35 år. Alle betegner deres
engelskniveau som meget godt og på brugerniveau som hhv. meget øvet (1), øvet (3) og lidt øvet
(1).

•

Nyuddannede: Tre testbrugere, der inden for det sidste år har afsluttet en videregående
uddannelse som hhv. cand.ling.merc. i kommunikation og formidling, maskiningeniør
(diplomuddannelse) og cand.merc. (EMF) (se Bilag 3: Brugertest 9-11). To nyuddannede er i
aldersgruppen 16-25 år, den tredje i aldersgruppen 26-35 år. De betegner alle tre deres
engelskniveau som meget godt og deres brugerniveau som meget øvet.

•

Erfarne aktive jobsøgere: 4 testbrugere med en gymnasial eller mellemlang uddannelse, som
alle har erhvervserfaring og aktivt søger job23, og som har et godt kendskab til de store jobportaler
(se Bilag 3: Brugertest 12-15). De er alle i aldersgruppen 26-35 år og betegner deres
engelskniveau som godt. Tre betegner sig på brugerniveau som meget øvet, en som øvet.

•

Erfarne passive jobsøgere: 5 testbrugere, hvoraf to er ufaglærte, to har en erhvervsuddannelse
og en har en videregående uddannelse (se Bilag 3: Brugertest 16-20). De erfarne jobsøgere
fordeler sig i aldersgrupper således; en i gruppen 16-25, to i gruppen 26-35 og to i gruppen 36-45.
Deres engelskniveau er fordelt på alle trin af skalaen og det samme er brugerniveauet.

Når vi vælger at inddrage brugere fra fem forskellige målgrupper, er det for at være sikre på at komme
rundt på hele sitet (det ville være en for unaturlig situation at bede de erfarne læse om tilbud til f.eks.
elever). Vi har desuden en forventning om, at forskellige brugergrupper vil have et forskelligt syn og en
forskellig adfærd på sitet, men det viser sig under testene, at det er mindre udpræget end forventet. Vi
kan fornemme at de aktive jobsøgere har højere forventninger til e-rekrutteringssitene end nogle af
dem, der aldrig har søgt arbejde på nettet, men ellers kan vi ikke decideret slå ned på nogen områder,
hvor der var markante ligheder inden for målgruppernes svar. Det er typisk ikke testpersonernes
karrierestadie, der giver sig udslag i varierende præferencer, men derimod deres faglige eller
uddannelsesmæssige baggrund (eksempelvis om de har en merkantil eller humanistisk uddannelse).

4.1.3 Brugertestene: En blanding mellem interview, usability- og tænke-højt-test
Brugertestene er gennemført ved hjælp af på den ene side en overordnet brugerprofil, der fortæller
noget om brugernes præferencer og vaner, når de søger job, og på den anden side en spørgeguide

23

Eller i hvert fald gjorde på testtidspunktet.
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med typiske opgaver på et rekrutteringssite, der skal vise, hvordan sitene er at bruge i praksis (Bilag
2: Spørgeguide til brugertest). Vi har bedt testbrugerne ”tænke højt”, mens de løste opgaverne, og det
har givet os et værdifuldt indblik i, hvordan de opfatter de testede e-rekrutteringssites og hvorfor. Vi
har både gennemført brugertest i private hjem og på offentlige steder, men mener ikke at kunne se
nogen påvirkning af dette. Ved alle test har kun den ene af os været til stede ud over testbrugeren.
Under testene har vi spurgt ind til testbrugernes svar for at sikre os, at vi tolker dem rigtigt.

4.1.4 Usikkerhed ved brugertestene
Testbrugernes adfærd på de testede e-rekrutteringssites er i sagens natur påvirkede af
testsituationen. Det sker på den ene side i kraft af de opgaver, vi har stillet dem, for vi kan ikke være
sikre på, om og i hvilken rækkefølge de ville have søgt at løse dem på egen hånd. Det kan altså bl.a.
tænkes, at nogle testbrugere er blevet ”kunstigt” længere sitet pga. testsituationen. Påvirkningen sker
på den anden side i kraft af vores tilstedeværelse, for selvom det er de fire sites, og ikke testbrugerne,
der er til eksamen, kan vi alligevel ofte mærke, at testbrugerne bestræber sig på at løse opgaverne
rigtigt og derfor bliver frustrerede, når de ikke er i stand til det. Frustrationen var især tydelig ved de
opgaver, som det slet ikke var muligt at løse på sitene, og i nogle tilfælde førte det til ganske
unødvendige selvbebrejdelser.

Nedenfor gennemgår vi de vigtigste resultater af brugertestene, som altså er med til at validere vores
fem påstande om god e-rekrutteringskommunikation, og som leder op til kulminationen på Del I: vores
benchmarkingværktøj. Bilag 3: Brugertest 1-20 gengiver de 20 testbrugeres oplevelser og adfærd på
sitene, og det er dette bilag, dette kapitel er baseret på.

4.2

RESULTATER FRA BRUGERINDDRAGELSEN

4.2.1 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
Den første påstand, vi har testet, er, at jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden.
Formålet er at afdække, hvad der skal til, for at testbrugerne kan identificere sig med en virksomhed,
og i hvor høj grad de har et behov for at kunne dette. Vi søger at be- eller afkræfte vores formodning
om, at oplysninger om virksomheden, dvs. facts, værdier, karrieremuligheder osv., bør være let
tilgængelige, og at undersøge, om testbrugerne har en holdning til det at kunne identificere sig med
virksomheden.
4.2.1.1

Alt i ét: Forventningerne til et e-rekrutteringssites omfang

Vi har en klar forventning til, at et brugervenligt e-rekrutteringssite skal fremstå som ét samlet site,
hvor jobsøgeren kan finde alt hvad han har brug for. Vi forventer således, at testbrugerne søger efter
oplysninger om virksomheden inde på e-rekrutteringssitet. I de fleste tilfælde oplever vi imidlertid, at
testbrugerne frit bevæger sig over på eksempelvis Om os-siderne24 (oplysninger om virksomheden).
Derfor modificerer vi vores forventninger til e-rekrutteringssitets omfang og accepterer (ligesom
testbrugerne), at oplysningerne ligeså vel kan findes uden for e-rekrutteringssitet.
24

Se bilag 1: Websitedefinitioner
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4.2.1.2

Bløde og hårde facts om virksomheden

Testbrugerne er meget fokuserede på oplysninger, der kan fortælle dem noget om deres kommende
arbejdsplads. Næsten halvdelen vil gerne læse om kultur og værdier, ligesom de gerne vil kunne finde
oplysninger om karriereudvikling. Hvad enten det er bevidst eller ubevidst25, søger de fleste efter hints,
der giver dem mulighed for at identificere sig med virksomheden – eller at forkaste den som mulig
arbejdsplads. Elementerne i dette emneområde er altså vigtige for testbrugerne, som deler vores
forventning til, at et e-rekrutteringssite i kraft af budskabet om, hvem virksomheden er, og hvad den
står for, skal kunne skabe en forståelse for virksomheden, som jobsøgeren kan bruge i sin
jobsøgningsproces.

4.2.2 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Den anden påstand, vi afprøver ved hjælp af testbrugerne, er, at e-rekrutteringssitet skal understøtte
rekrutteringsprocessen. Vi undersøger bl.a., hvorvidt testbrugerne efterspørger tips til ansøgningen
eller jobsamtalen, og om de gerne vil have interaktive features som jobagent og CV-bank. Dette er
elementer, som vi ud fra e-rekrutteringslitteraturen og vores egen erfaring med e-rekruttering forventer
er vigtige og værdifulde for jobsøgeren og dermed for et e-rekrutteringssite.
4.2.2.1

Liste over ledige stillinger

Når testbrugerne bliver bedt om at vurdere en virksomheds ledige stillinger, forventer de et vist niveau
af overskuelighed for at kunne løse opgaven. De reagerer meget positivt på det site, hvor der på
forsiden til e-rekrutteringssitet står, hvor mange ledige stillinger der er.
4.2.2.2

Tips og oplysninger om ansøgningsprocessen

En del testbrugere er opmærksomme på, at internettet som medie giver virksomheden mulighed for at
stille en masse informationer til rådighed og enkelte testbrugere påpeger f.eks., at en feature som
ansøgningstips er en oplagt hjælp at tilbyde. Testbrugerne er meget positive over for de tips, som et
enkelt af de testede sites tilbyder, og næsten alle tilkendegiver, at de vil bruge ansøgningstipsene,
hvis de skal sende en ansøgning.
4.2.2.3

Holdning til uopfordrede ansøgninger

Vi oplever, at mange testbrugere gerne vil vide, om virksomhederne modtager uopfordrede
ansøgninger eller ej, fordi de gerne vil vide, om det kan betale sig, at søge uopfordret. Derfor bør
virksomhederne giver deres holdning tilkende.
4.2.2.4

Oplysninger i jobannoncer

Testbrugerne nævner især beliggenhed, datoer og kontaktpersoner som et minimum af oplysninger,
de gerne vil have i jobannoncerne. Dette virker meget åbenlyst, men eftersom oplysningerne langt fra
findes i alle annoncer, mener vi, det er vigtigt, at der også bliver sat fokus på detaljer som disse.

25

Eller i testsituationen: Om de får til at opgave at sige noget om virksomheden som arbejdsplads.

- 60 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

4.2.2.5

Interaktivitet

Vores antagelser omkring behovet for interaktivitet holder i nogen grad stik, idet testbrugerne siger, at
de gerne vil kunne tilmelde sig en jobagent, og at de gerne vil kunne indtaste deres CV. Imidlertid er
dette et punkt, hvor der er risiko for, at vi ved at spørge direkte til de pågældende elementer skaber et
behov hos testbrugerne, som de ikke havde haft uden vores indblanding. Vi spørger direkte til disse
features på e-rekrutteringssitet for at finde ud af, om testbrugerne er interesserede i dem, men giver
dem dermed ikke mulighed for at fremhæve dem på eget initiativ.

Uanset om testbrugerne kender til de ovennævnte features, eller om de udforsker dem for første gang
sammen med os, er de meget interesserede i de funktioner, der understøtter rekrutteringsprocessen.
Testbrugerne bekræfter således vores påstand om, at virksomheder bør udnytte internettets
muligheder for at understøtte rekrutteringsprocessen.

4.2.3 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
Den tredje påstand, vi tester, er, at indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper. Vi
ønsker i kraft af vores brede gruppe af testbrugere at afprøve, om forskellige målgrupper efterspørger
forskellige ting, og om de opfatter e-rekrutteringssitene og indholdet forskelligt (hvilket altså viser sig
ikke at være tilfældet).
4.2.3.1

Målrettet indhold fanger opmærksomheden

Under vores test bliver vi i høj grad bekræftet i, at målgruppeorientering er relevant for erekrutteringskommunikation og dermed for et godt e-rekrutteringssite. Vi har fra start en forventning
om, at testbrugerne vil søge efter specifikke oplysninger til deres målgruppe, og det viser sig at holde
stik. De fleste målgrupper orienterer sig ud fra målgruppeinddelingen, når den er der, og det er vores
indtryk, at målgruppetilpasning er en hjælp for testbrugerne. De læser næsten konsekvent de
oplysninger, der er skrevet specifikt til dem, både fordi det tilsyneladende får dem til at føle sig
velkommen og fordi de – tilsyneladende – opfatter det som om, teksten er skrevet direkte til dem. Der
er i nogen grad sammenhæng mellem, at virksomheden har målgruppespecifikke oplysninger, og at
testbrugere betragter sig selv som en del af målgruppen, jf. nedenfor.

Hvis testbrugerne ikke tidligere har stiftet bekendtskab med målgruppetilpassede informationer, og de
samtidig ikke er blandt virksomheders (umiddelbare) målgrupper, så mangler eller efterspørger de
ikke nødvendigvis målgruppeorienteringen. Da vi alligevel så et klart mønster hos mange af de
testbrugere, der bliver tiltalt direkte, vurderer vi, at denne funktion klart er en hjælp for jobsøgeren.
4.2.3.2

Hvem henvender sitet sig til?

Udover at teste hvor hensigtsmæssige og brugbare de målgruppespecifikke informationer er,
undersøger vi også, i hvor høj grad testbrugerne danner sig et indtryk af, hvem e-rekrutteringssitet
henvender sig til. Formålet med det er at kortlægge, hvilken værdi testbrugerne tillægger eventuelle
målgruppetilpasninger og generelle signaler på et e-rekrutteringssite. Vi bliver bekræftet i, at
testbrugerne meget hurtigt danner sig et billede af, hvem et e-rekrutteringssite henvender sig til – og
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om testbrugerne synes, at siderne henvender sig til dem. Der er helt klart en forståelse fra
testbrugernes side om, hvem siderne henvender sig til. Imidlertid er denne forståelse i nogle tilfælde
en misforståelse; på trods af testbrugernes meget forskellige udgangspunkter afskriver mange af dem
sig selv som målgruppe (det er ikke til mig), også selvom de i mange tilfælde reelt er en del af
målgruppen. Dette fremhæver en problematik, som virksomhederne bør forholde sig til. Taler de til
nogle målgrupper men ikke alle, taler de til de rigtige målgrupper, taler de overhovedet til nogen? Vi
oplever hovedsageligt en positiv effekt af målgruppetilpasning og målgruppeorientering, og det er
derfor også et krav, vi vil stille til det gode e-rekrutteringssite.

4.2.4 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Vores metode til at teste denne påstand er lidt anderledes end ved de ovenstående tre påstande. I
stedet for at stille spørgsmål til brugervenligheden, observerer vi testbrugerne undervejs (dvs. gennem
alle de opgaver vi stiller dem), for at se om de kan finde rundt på e-rekrutteringssitene, og om de kan
finde ud af at bruge dem.
4.2.4.1

Navigation og overblik

Testbrugerne bliver frustrerede og usikre, når der er noget, de ikke kan finde ud af. Flere forsøger at
få hjælp fra os til at løse nogle opgaver – eller at blive bekræftet i, at det ikke er muligt at løse
opgaverne. De farer vild, når de ikke kan følge med i, hvor de er, og hvordan de kommer frem og
tilbage. De mister overblikket, hvis f.eks. hovedmenuen forsvinder, eller de ikke kan blive hjulpet
videre via e-rekrutteringssitets links, og i de tilfælde ender flere med en masse åbne vinduer, fordi de
er nødt til at gå tilbage til start og begynde forfra igen og igen. Det bliver i de tilfælde en temmelig
uoverskuelig opgave for testbrugere at bevare fokus og at huske, hvad det var, de skulle.
Navigationen er således et kriterium, der i høj grad påvirker testbrugernes succes på erekrutteringssitene.
4.2.4.2

Testbrugerne benytter sig af støttefunktionerne

Søgefunktionen – både i generelle søgemaskiner og i jobsøgemaskiner – er i nogle situationer med til
at forvirre testbrugerne. Testbrugerne forventer, at de kan søge på ledige stillinger og i nogle tilfælde
mere specifikt efter jobkategorier eller geografiske områder. Det påvirker dem således negativt, hvis
der ikke er nogen søgefunktion, eller den er der, men ikke virker som de forventer. Derfor bør der
være en velfungerende søgefunktion, der lever op til brugernes forventninger om brugbare resultater. I
forlængelse af dette bør der også være et sitemap; på alle de fire testede e-rekrutteringssites benytter
en eller flere testbrugere sig af sitemappet til at komme videre, hvis ikke de kan regne ud, hvor de skal
hen.
4.2.4.3

Fokus på design og farver

Farvestruktursystemer og layout viste sig også at have en betydning for testbrugernes navigation på
de fire e-rekrutteringssites. De bemærker, når designet ændrer sig på nogle af siderne, og hvor de
synes godt om de steder, hvor der er sammenhæng mellem de forskellige subsites, synes de til
gengæld ikke alle lige så godt om de steder, hvor der ingen sammenhæng er (f.eks. hvis designet
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inde på et site er inkonsistent). Ud fra testbrugernes feedback er det således vigtigt, at der er
sammenhæng mellem design og farver på overliggende og underliggende niveauer.

Det er på ingen måde acceptabelt, at en jobsøger går i stå og opgiver at løse nogle simple opgaver på
et e-rekrutteringssite. Og da selv skriftstørrelse og graden af scroll på siderne lader til at påvirke
testbrugernes adfærd, kan vi efter brugertestene i høj grad understrege, at brugervenlighed er vigtig
for god e-rekrutteringskommunikation.

4.2.5 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Det viser sig under brugertestene, at webkommunikationen spiller en rolle for næsten samtlige
testbrugere. Hvad enten de udtrykkeligt fortæller os det, eller det kommet indirekte til udtryk, er det
klart, at testbrugerne synes, at nogle sites har god webkommunikation, mens andre har dårlig
webkommunikation. Det påvirker deres interesse og koncentration, og på den måde deres oplevelser
og adfærd på de forskellige e-rekrutteringssites.

Også ved den mediespecifikke kommunikation observerer vi (frem for at spørge ind til), hvordan
forskellige typer af webkommunikation påvirker testbrugerne. Scroller de f.eks. tålmodigt nedover de
lange tekster, eller koncentrerer de sig udelukkende om korte, nemme tekststykker? Til vores
overraskelse viser det sig, at flere af testbrugerne uopfordret tilkendegiver deres holdning til
kommunikationen og giver udtryk for, hvad de godt kan lide og hvad de ikke kan lide (og altså bistår
med mere opklaring og erkendelse end forventet).
4.2.5.1

Korte og overskuelige tekster har større chance for at blive læst

Vi bliver bekræftet i, at det ikke er særlig læsevenligt med lange tekster, der kræver meget
tålmodighed og scroll. Vi får også bekræftet, at der er langt større sandsynlighed for, at indholdet
bliver læst, når det er kortfattet og let at overskue, dvs. når skrivestil og disponering er tænkt til at blive
læst fra en skærm. Det er jo ikke overraskende i sig selv, men ikke desto mindre virker det nødvendigt
at påpege over for de mennesker, der udarbejder e-rekrutteringssitene, da de har tendens til at
glemme, at de lange tekster ikke bliver læst.
4.2.5.2

Testbrugerne har en holdning til, hvad god webkommunikation er

Testbrugerne danner sig et indtryk af virksomhederne på baggrund af deres e-rekrutteringssites – og
det de i øvrigt ser af virksomhedernes websites. Igen er dette i sig selv ikke overraskende, men det
der overrasker os er, hvor konkrete og detaljemindede testbrugerne er. De vurderer overordnet ud fra
tekst og billeder, men bruger også specifikke features og elementer i deres vurdering: de roser de
sider, der er godt og overskueligt bygget op, og de kommenterer på sider, de synes er flotte. De
pointerer, at det er godt når billeder, grafik og indhold passer sammen, ligesom de flere gange
kommenterer, når de bliver guidet af gode hyperlinks. De viser således på mange måder, at
webkommunikationen er vigtig for dem.

- 63 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

4.2.6 Forsiden er også vigtig
Vi har ingen intentioner på forhånd om at teste de fire websites forsider, men eftersom jobsøgeren
kommer ind på e-rekrutteringssitene via forsiden, viser det sig alligevel at være vigtigt, hvordan de
håndterer indgangen på hver af de testede websites. Dermed får vi også afdækket testbrugernes
opfattelse og brug af forsiden.

Det viser sig, at forsiden klart påvirker testbrugernes adgang til e-rekrutteringssitet. På ét af sitene
oplever vi, at nogle af testbrugerne slet ikke kan finde e-rekrutteringssitet fra forsiden og derfor
antager, at der slet ikke er noget (jf. kap 10), og dette er selvsagt meget uhensigtsmæssigt. På et
andet site opdager vi, at testbrugerne forventer, at drop down-menuens overskrifter sender dem hen til
en forside til de forskellige sektion26er. Da dette ikke er muligt, bruger de et falsk klik (klikker uden der
sker noget), før de forstår, at de skal vælge et menupunkt for at komme videre. Da vi samtidig
observerer, at nogle af testbrugerne søger tilbage til forsiden, når de ikke kan komme videre, mener
vi, at forsiden bør inkluderes i vores benchmarkingværktøj, selvom den er afskåret fra erekrutteringssitet. Vi tilføjer derfor følgende påstand til de eksisterende fem: Forsiden skal lede
jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet.

4.3

DELKONKLUSION: BRUGERINDDRAGELSE

Efter at have brugertestet fire virksomheders e-rekrutteringssites kan vi pege på følgende tendenser
og præferencer hos vores tyve testbrugere, som vi vil tage i betragtning i udviklingen af vores
benchmarkingværktøj.

Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
•

Testbrugerne danner deres førstehåndsindtryk af virksomheden på forsiden.

•

De foretrækker, at den er på dansk.

•

De lægger mærke til, om forsiden er opdateret.

Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
•

Testbrugerne lægger vægt på at kunne identificere sig med virksomheden.

•

De vil vide noget om bløde facts, f.eks. hvordan virksomheden er som arbejdsplads.

•

De vil kende de generelle facts, f.eks. information om virksomhedens beliggenhed eller
jobmuligheder i udlandet.

E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
•

Testbrugerne vil gerne have en oversigt over alle ledige stillinger.

•

De vil gerne have tips til deres ansøgning og oplysninger om ansøgningsprocessen – men
forventer ikke på forhånd, at de er der.

•

26

De vil gerne have beliggenhed, datoer og kontaktpersoner i jobannoncer.

Se bilag 1: Websitedefinitioner
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•

De vil både kunne søge online og per brev.

•

De vil gerne have en jobagent.

•

De vil gerne kunne lægge deres CV ind: Nogle foretrækker en formular, hvor de kan indtaste de
ting, virksomheden beder om (så ved man, hvad de vil have). Andre foretrækker muligheden for at
uploade deres egne papirer og give ansøgning eller CV et personligt præg.

Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
•

Testbrugerne reagerer positivt på målgruppeorienteret indhold.

•

Eleverne ser de informationer, der er målrettede mod dem, men tager dem ikke altid i betragtning.

•

De studerende vil gerne have information om at skrive projekt for virksomheden, om
praktikpladser, studenterjobs og om hvor de kan møde virksomheden.

•

De nyuddannede interesserer sig for, men søger ikke specifikt oplysninger om traineeprogrammer.

•

Ufaglærte har brug for målrettet information om hvordan virksomheden forholder sig til jobsøgere
uden en (videregående) uddannelse, hvis de skal føle sig velkommen.

E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
•

Testbrugerne har nemmere ved at navigere, når de kan se, hvor de befinder sig.

•

De bruger hovedmenuen til at navigere efter.

•

De tillægger links en vigtig rolle i deres navigation.

•

De vil gerne have sitemap og søgefunktion til rådighed, men har ikke de store forventninger til
søgeresultaterne.

•

De forventer, at designet er ens på hele sitet.

•

Skriften må ikke være for lille, og de vil ikke scrolle meget.

Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
•

Testbrugerne kan godt lide, når siderne er visuelt attraktive.

•

De har lettest ved at læse indholdet, når det er tilpasset til internettet (både skrivestil og
disponering).

•

De forventer, at billeder og grafik passer til indhold og tekster.

•

De undrer sig, hvis ikke indholdet virker koordineret og konsistent.

•

De vil gerne have mulighed for videre informationssøgning via hyperlinks.

Da vores seks påstande således er blevet valideret gennem brugerinddragelsen, betegner vi dem
fremover som krav til det gode e-rekrutteringssite.

- 65 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

5 Benchmarkingværktøjet
Du kan ikke læse om benchmarkingværktøjet her. Kontakt Lise Juhl Hansen eller Maria Dam Jensen
hvis du vil vide mere.
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Del II
Afhandlingens anden del er af overvejende praktisk karakter. Målet er i denne del at vise, hvordan
benchmarkingværktøjet fra Del I kan danne udgangspunkt for en analyse, som gør virksomheden
klogere på, hvilke områder af dens e-rekrutteringssite der kunne blive bedre. Vi indsamler empiri ved
at benchmarke 32 store danske virksomheders e-rekrutteringssites, og ud fra resultaterne af
benchmarkingen udvælger vi fire virksomheder, som vi ser nærmere på i en firetrinsanalyse af deres
e-rekrutteringssites – en analyse der inddrager de faktiske modtagere og den faktiske afsender, og
som munder ud i nogle konkrete anbefalinger.

Del II består af tre kapitler:
•

Kap. 6: Metoden for empiriindsamling i Del II
Vi beskriver fremgangsmåden ved empiriindsamlingerne og diskuterer metodernes usikkerhed.

•

Kap. 7: Benchmarking af 32 e-rekrutteringssites
Vi præsenterer de vigtigste resultater fra benchmarkingen og tegner dermed et overordnet billede
af, hvordan store danske virksomheder kommunikerer på deres e-rekrutteringssites ved at holde
dem op mod benchmarkingværktøjets ideal og hinanden.

•

Kap. 8-11: Firetrinsanalyse af fire udvalgte e-rekrutteringssites
Vi zoomer ind på fire af benchmarkingens 32 virksomheder for at give en detaljeret
benchmarkinganalyse (jf. kommunikationsmodellen: selve produktet), præsentere 20 testbrugeres
kommentarer til sitene (de faktiske modtagere), inddrage virksomhedens situation og strategiske
valg i analysen (den faktiske afsender) og slutteligt komme med konkrete anbefalinger til sitene
(vores konklusioner). De fire udvalgte virksomheder er:
Kap. 8: Novo Nordisk
Kap. 9: ISS Danmark
Kap. 10: Danfoss
Kap. 11: FLS Industries
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6 Metode til Del II
Før vi præsenterer vores analyser og vores resultater, vil vi i dette kapitel argumentere for metoderne
bag empirien.

6.1

BENCHMARKING

Ved hjælp af det benchmarkingværktøj, som vi har udviklet i Del I, gennemfører vi en analyse af 32 erekrutteringssites (se Bilag 5: Screenshots af de 32 virksomheders forsider). De 32 virksomheder har
vi udvalgt ud fra Børsens Guld DK 500-liste27, og det er derfor alle virksomheder med hovedsæde (og
dermed rekrutteringsansvar) i Danmark. Det drejer sig om private virksomheder med mere end 5.000
medarbejdere. De 32 virksomheder har vi udvalgt ud fra, at de skal have en størrelse og et
rekrutteringsbehov, der gør, at det giver mening at bruge kræfter på at udvikle et godt erekrutteringssite. Virksomhederne er desuden valgt ud fra, at de skal have økonomiske ressourcer til
at udvikle et godt site. Vi ønsker at undersøge nogle virksomheder og nogle e-rekrutteringssites, som
der er gjort noget ud af, og hvor vores resultater kan gøre en forskel28.

Analyseresultaterne skal sætte os i stand til to ting. For det første at afdække, hvor de danske
virksomheders e-rekrutteringssitet befinder sig i forhold til det ideal, vi opstiller. Som nævnt er
benchmarkingværktøjet designet således, at hver e-rekrutteringssite tildeles et antal point inden for de
forskellige emneområder, og vi kan derfor regne på, hvor mange procent af det ideale antal point, hver
virksomhed opnår. Med andre ord er formålet at afdække, hvordan sitene ser ud samt at vurdere, i
hvor høj grad disse udnytter internetmediets potentiale i forhold til e-rekruttering. Med 32 erekrutteringssites som analysegrundlag får vi en vis viden om, hvordan danske virksomheder generelt
gestalter deres e-rekrutteringssites samt hvilke funktionaliteter disse sites typisk har.

Vi har selv udført de 32 benchmarkinger og sammen diskuteret hvert svar. I tvivlstilfælde er vi gået
tilbage på sitet for at sikre, at vores bedømmelse er retfærdig. Vi har været meget grundige –
sandsynligvis langt mere grundige end den gennemsnitlige jobsøger – og vil vove den påstand, at har
vi overset nogle features, er de så godt gemt, at en almindelig jobsøger heller ikke havde fundet dem.
Vi har gennemført benchmarkingundersøgelsen i november 2003, og der kan derfor være sket
ændringer på sitene siden.

For ikke at en enkelt uheldig jobannonce skal smitte negativt af på vores vurdering, har vi valgt så vidt
muligt at tage gennemsnittet af tre jobannoncer mht. kriterierne 26-34. Da en enkelt af de vurderede
virksomheder ikke havde nogle ledige stillinger i dataindsamlingsperioden, har vi taget kontakt til HRafdelingen og fået tilsendt tre gamle jobannoncer.

27
28

Børsen DK 500: www.borsen.dk/DK500
Selv på listen over virksomheder med over 5.000 medarbejdere har vi fravalgt tre virksomheder. To fordi virksomhederne ikke
har noget e-rekrutteringssite, og én fordi virksomheden var i gang med at udbygge og forbedre sitet væsentligt og derfor bad
om at blive udeladt fra undersøgelsen.
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Som nævnt i kap. 5 er en mindre svaghed ved benchmarkingværktøjet, at små marginaler kan afgøre
et sites score. De procentdele, som virksomhederne tildeles i benchmarkingen, skal derfor ses som et
fingerpeg om virksomhedens placering, og ikke som en eksakt måling.

6.2

FIRETRINSANALYSE AF FIRE E-REKRUTTERINGSSITES

Ud fra vores benchmarking har vi udvalgt fire virksomheder – to af de højest og to af de lavest
placerede – som vi går i dybden med i form af en firetrinsanalyse, hvor vi på baggrund af tre empiriske
undersøgelser (jf. nedenfor) kommer med vores anbefalinger til, hvordan e-rekrutteringssitene kan
gøres bedre. De fire udvalgte virksomheder er Novo Nordisk (NN), Danfoss, ISS Danmark (ISS) og
FLS Industries (FLS)29. For hvert af de fire sites gælder det, at vi kun gennemgår de kategorier, hvor vi
har fundet interessante resultater.

6.2.1 Detaljeret benchmarkinganalyse af fire e-rekrutteringssites
Første trin i analysen af de fire udvalgte sites er en benchmarkinganalyse, hvor vi bevæger os ned på
et mere detaljeret og site-specifikt niveau end i kap. 7. Den detaljerede analyse sætter os i stand til at
forklare hvert sites placering inden for benchmarkingens seks kategorier.

6.2.2 Brugertest af fire e-rekrutteringssites
Andet trin er en brugertest af de fire sites med 20 testbrugere (se afsnit 4.1 for en beskrivelse af
metoden). Hvor benchmarkinganalysen beskæftiger sig med selve produktet (e-rekrutteringssitet),
udnytter vi brugertestene til at undersøge, hvordan faktiske modtagere (jobsøgere) oplever og bruger
produktet i praksis.

Vi kan se på testresultaterne, at den rækkefølge, som vi har vist testbrugerne de fire sites i, har haft
indflydelse på deres evalueringer. Vi har besluttet at teste sitene i omvendt rækkefølge af deres
placering i benchmarkinganalysen, dvs. FLS, ISS, Danfoss og til sidst NN. Til sidst i hver test beder vi
testbrugeren evaluere sitet på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, og efter testen af det sidste site
er der flere testbrugere, der mener, at de har dømt et eller flere af de foregående sites for højt (men
aldrig for lavt). Vi er næsten sikre på, at evalueringerne ville have set anderledes ud, hvis vi havde
testet sitene i en anden rækkefølge, eller hvis vi havde varieret testrækkefølgen. Sidstnævnte
mulighed har vi imidlertid valgt fra for i det mindste at kunne tage højde for nogenlunde samme
usikkerhed i alle test. Vi havde på forhånd en formodning om, at testbrugernes rangordning af de fire
sites ville stemme overens med virksomhedernes placering i benchmarkingen. Derfor har vi valgt at
lade sitene teste i omvendt rækkefølge af benchmarkingplaceringerne for ikke at ”sprænge skalaen”
ved at teste to sites med meget stor kvalitetsforskel lige efter hinanden. Det at fastlægge rækkefølgen
har for os at se været valget mellem pest og kolera, og det eneste rimelige alternativ, vi – i
bagklogskabens lys – kan pege på, er at lade testbrugerne vente med at evaluere alle fire sites til efter

29

Selvom Grundfos opnår den bedste placering i vores undersøgelse, har vi ikke udvalgt den som en af vores
fokusvirksomheder, fordi al tekst på sitet er på engelsk, hvilket for nogle af testpersonerne ville være for svært at gennemføre
og samtidigt gøre testsituationen unødigt kunstig, idet disse testpersoner efter eget udsagn ikke ville have forsøgt at bruge et
rent engelsksproget site i jobsøgningen uden vores opfordring.
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testen af det fjerde site. Det har vi ikke gjort, og derfor skal brugernes karakterer til sitene også tages
med et vist forbehold.

Brugertestopgaverne findes i Bilag 2: Skabelon for brugerprofiler og spørgeguide til brugertest, og
referater af brugertestene findes i Bilag 3: Referater af brugertest 1-20.

6.2.3 Virksomhedernes situation
Efter vi således har beskæftiget os med produktet og de faktiske modtagere, er trin tre at undersøge
de faktiske afsendere: Virksomhederne. Jf. Thorlacius’ tilføjelse til Jakobsons kommunikationsmodel
ville vi gerne ind bag den umiddelbare opfattelse af virksomhederne og deres e-rekrutteringssites for
at kortlægge, hvordan deres situation påvirker sitene. Med Thorlacius’ ord vil vi betragte den faktiske
afsender og dennes intentioner. Både vi og testbrugerne har en idé om hvordan et e-rekrutteringssite
skal se ud, og hvad det skal indeholde, og vi synes derfor, det er interessant at gå bag om
forventningerne og få et indblik i virksomhedernes konkrete situation. Virksomhedernes bevæggrunde
har vi fået indblik i gennem interview med en eller flere HR-ansvarlige30.

Vi bruger virksomhedsinterviewene til at identificere de områder, hvor virksomhederne og jobsøgernes
opfattelser og forventninger er modstridende og til at få indblik i virksomhedernes bevæggrunde –
f.eks. hvor de vælger eller fravælger at bruge deres ressourcer og hvorfor. På den måde mener vi, at
vi kommer frem til de mest konkrete og anvendelige anbefalinger til, hvordan virksomhederne kan
forbedre nytteværdien af deres e-rekruttering. Både under virksomhedens situation og i
anbefalingerne har vi valgt kun at fokusere på de kategorier, hvor vi mener, at der er noget at
kommentere på.

Virksomhedsinterviewene er delvist strukturerede efter en spørgeguide, der er ens for de tre
virksomheder (Bilag 6: Spørgeguide til virksomhedsinterview) Vi har opstillet en række spørgsmål
inden for de områder vi arbejder med (altså f.eks. målgruppetilpasning og understøttelse af
rekrutteringsprocessen), og som sikrer, at vi kommer rundt om de strategier og den baggrundsviden,
vi har brug for at kende til. For samtidig at sikre, at vi ikke går glip af relevant viden, der kunne dukke
op undervejs, lader vi de HR-ansvarlige påvirke interviewene i den forstand, at der er plads nye emner
og strøtanker fra virksomhedernes side. Alle tre virksomheder har haft mulighed for at kommentere på
de referater, vi forfattede efter interviewene (se Bilag 7: Virksomhedsinterview 1-3).

6.2.4 Anbefalinger
Anbefalingerne er en kombination af resultaterne fra benchmarkinganalysen og testbrugernes
kommentarer holdt op imod virksomhedernes bevæggrunde.

30

Det har ikke været muligt for at tale med Danfoss, hvorfor anbefalingerne til dette site ikke tager højde for virksomhedens
situation.
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7 Benchmarking af 32 store danske virksomheders erekrutteringssites
Dette kapitel er en sammenfatning af de resultater, vi er kommet frem til i afprøvningen af vores
benchmarkingværktøj. Formålet med kap. 7 er at vise det, vores benchmarkingværktøj kan, nemlig at
fremhæve styrker og svagheder på de 32 e-rekrutteringssites. I Bilag 8: Benchmarking 1-32 findes et
udfyldt kriteriekatalog for hver virksomhed, og i Bilag 5: Screenshots af de 32 virksomheders forsider,
kan websitene og e-rekrutteringssitene ses.

Tabel 2 nedenfor viser de 32 virksomheders placering i benchmarkingen. De bedste resultater inden
for hver kategori er markeret med lilla og de dårligste med grå.
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Tabel 2: De 32 virksomheders placering i benchmarkingen, sorteret efter totalscore.

Forside
Max. mulige score
Højeste opnåede score
Laveste opnåede score
Gennemsnit
Grundfos
Novo Nordisk
Danfoss
Dansk Supermarked
Nordea
MT Højgaard
Arla Foods
Carlsberg
Odense Staalskibsværft
Coloplast
Danish Crown
TDC
DSB
Danisco
Danske Bank
Rockwool International
Skandinavisk Holding
COOP Danmark
Velux
NKT Holding
Vestas Wind Systems
LEGO
Danske Trælast
SAS
A.P. Møller
Ecco
Borealis
Codan
Falck
ISS
DSV
FLS Industries
Gennemsnit
Laveste opnåede score
Højeste opnåede score
Max. mulige score

100%
95%
54%
73%
67%
76%
70%
76%
81%
95%
65%
87%
87%
67%
76%
79%
85%
69%
79%
58%
89%
90%
58%
83%
74%
70%
83%
55%
56%
57%
73%
61%
71%
69%
78%
54%
73%
54%
95%
100%
Forside

Identifikation
100%
100%
53%
81%
100%
100%
75%
95%
90%
94%
90%
90%
78%
90%
77%
69%
84%
81%
84%
84%
75%
84%
71%
77%
81%
85%
85%
59%
84%
78%
71%
84%
53%
74%
59%
75%
81%
53%
100%
100%
Identifikation

UnderBrugerMediespec.
Målgrupper
støttelse
venlighed
komm.
100%
100%
100%
100%
87%
71%
91%
93%
47%
6%
33%
43%
67%
30%
72%
71%
65%
70%
78%
84%
73%
44%
91%
93%
72%
71%
76%
54%
84%
40%
73%
77%
87%
39%
72%
93%
72%
37%
79%
87%
73%
59%
65%
79%
73%
49%
69%
82%
57%
61%
82%
61%
76%
46%
62%
87%
65%
47%
75%
86%
66%
37%
86%
66%
66%
29%
77%
80%
71%
13%
89%
53%
68%
34%
61%
64%
71%
24%
71%
56%
68%
24%
72%
78%
59%
26%
67%
68%
66%
24%
82%
65%
66%
6%
82%
84%
66%
30%
56%
66%
65%
6%
74%
57%
61%
21%
56%
66%
73%
23%
74%
57%
56%
17%
70%
73%
47%
29%
69%
64%
65%
6%
76%
43%
54%
7%
73%
75%
56%
29%
74%
86%
51%
6%
79%
61%
65%
6%
68%
79%
82%
6%
33%
58%
67%
30%
72%
71%
47%
6%
33%
43%
87%
71%
91%
93%
100%
100%
100%
100%
UnderBrugerMediespec.
Målgrupper
støttelse
venlighed
komm.

Total
100%
78%
49%
63%
78%
77%
74%
73%
73%
72%
72%
71%
71%
68%
67%
65%
65%
64%
63%
62%
62%
61%
61%
59%
59%
58%
57%
57%
57%
56%
55%
55%
54%
53%
51%
49%
63%
49%
78%
100%
Total
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7.1

RESULTATER FOR HVER KATEGORI

Her gennemgår vi hver af de seks kategorier fra benchmarkingværktøjet for at se på, hvordan
virksomhederne generelt set klarer sig inden for disse kategorier, og for at fremhæve nogle af de
særligt gode eller problematiske løsninger.

7.1.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
Linket fra forsiden til e-rekrutteringssitet hedder typisk Job (6 virksomheder) eller Jobs (4). I alt er der
15 sites, der hedder noget med job/jobs og seks, der hedder noget med karriere/career.

Overraskende nok fandt vi på 12 forsider ikke noget overmenupunkt, der fører hen til erekrutteringssitet. Det er typisk produkt- og forbrugerrelaterede websites (f.eks. Carlsberg, LEGO,
Ecco) eller service- og kundetypeorienterede (f.eks. Falck, Nordea, DSB), der ikke har noget link i
hovedmenuen – sandsynligvis fordi
virksomheden ved eller tror, at
brugerne typisk har andre ærinder på
sitet end at undersøge en potentiel
arbejdsplads. Tre virksomheder har et
e-rekrutteringssite med sit helt eget
URL, nemlig Carlsberg, FLS Industries
(FLS) og Dansk Supermarked
(sidstnævntes website er udelukkende
et e-rekrutteringssite). Der er altså stor
forskel på, hvor meget de undersøgte
virksomheder gør ud af straks at skabe
Figur 18: MT Højgaard – Forsiden
Jobsøgeren præsenteres for et visuelt attraktivt design, et overskueligt
informationsudbud og navigationshjælp i form af både et sitemap og en
søgefunktion. Overskriften Job viser tydeligt hen til e-rekrutteringssitet, og
med oplysninger om HR-området allerede på forsiden viser MT Højgaard,
at medarbejderne er en prioritet i virksomheden. Dét byder både aktive
og passive jobsøgere velkommen!

kontakt til jobsøgeren ved at
understøtte de fatiske og navigative
funktioner med et link direkte fra
forsiden til e-rekrutteringssitet.

Der er stor spredning i virksomhedernes resultater inden for denne kategori; MT Højgaard ligger i
toppen med 95% af den maksimale score (se Figur 18), mens FLS med bare 54% kommer på
sidstepladsen (jf. også kap. 10). Gennemsnittet ligger på 73%.

7.1.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
I denne kategori klarer virksomhederne sig generelt godt, og gennemsnittet er helt oppe på 81% af
den maksimale score. Alle 32 e-rekrutteringssites har facts om virksomhederne, dvs. om størrelse,
omsætning, ejerskab, struktur osv. Samtidig har 27 af de undersøgte virksomheder forsøgt at beskrive
arbejdsmiljø og videreudviklingsmuligheder i organisationen, og hele 20 af de undersøgte
virksomheder får topkarakterer (3 ud af 3) for deres værdikommunikation, fordi den er fyldestgørende
og gennemarbejdet (ingen får bundkarakter).
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På 18 af de undersøgte e-rekrutteringssites har vi fundet medarbejderportrætter i form af tekst,
billeder, film eller en kombination. Der er således et vist fokus fra virksomhedernes side på
personificeret værdikommunikation, og på at modtageren skal kunne spejle sig i produktet for at finde
– eller måske netop ikke finde – sig selv.

To af de undersøgte virksomheder
opnår maksimalscoren for at give
jobsøgeren mulighed for at
identificere sig med virksomheden,
nemlig Novo Nordisk (NN) (se
analyse i kap. 8 nedenfor) og
Grundfos, jf. Figur 19. Jobsøgeren
tilbydes på disse to sites et
omfattende og gennemarbejdet
materiale, der giver jobsøgeren et
indblik i, hvad det er for en
virksomhed, og hvordan det er at
arbejde der.

I bunden ligger Falck med bare
53% af maksimalscoren. På dette
site lægges for stor vægt på de

Figur 19: Grundfos – Careers
Grundfos scorer i vores undersøgelse topkarakter (100%) for jobsøgerens
muligheder for at identificere sig med virksomheden og dermed vurdere, om
han passer ind, inden han sender sin ansøgning. Ligesom hos den anden
topscorer Novo Nordisk har jobsøgeren adgang til alle relevante oplysninger
direkte fra e-rekrutteringssitet. Et ekstra plus hos Grundfos er, at jobsøgeren
gøres opmærksom på, at ikke alle ledige stillinger findes i den samme liste.
Det er ikke en optimal løsning, men det er til at finde ud af og dermed
brugervenligt.

ledige stillinger frem for jobsøgerens identifikationsmuligheder, så han ikke har muligheder for at
vurdere, om hans værdier og ambitioner matcher virksomhedens, og om det er et sted, han vil føle sig
godt tilpas.

7.1.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Gennemsnitsscoren for understøttelse af rekrutteringsprocessen ligger på 67%, med Nordea som den
højest og Ecco som den lavest placerede virksomhed med 87% hhv. 47% af maksimalscoren. Hos
Nordea trækker informationsrige jobannoncer og tilfredsstillende rekrutteringsrelateret interaktivitet op,
mens mangelfulde jobannoncer og ringe interaktivitet trækker ned hos Ecco.

E-mailansøgninger er en mulighed i 26 af de undersøgte virksomheder og dermed virksomhedernes
foretrukne digitale ansøgningstype. Hos 18 virksomheder kan (eller skal!) jobsøgerne benytte en
elektronisk ansøgningsformular enten med eller uden mulighed for at vedhæfte egne bilag. Kun
Danish Crown, Danske Bank, COOP, NN og NKT angiver den elektroniske ansøgningsformular som
den eneste digitale ansøgningsvej, og mens de fire første også modtager ansøgninger med almindelig
post, er det hos NKT udelukkende muligt at ansøge online via formularen. Især NKT's
rekrutteringsproces er væsentligt mere virksomheds- end jobsøgervenlig, idet det ikke er muligt at
vedhæfte egne bilag, men kun at udfylde den elektroniske ansøgningsformular, der består af åbne og
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lukkede spørgsmål. ISS er den eneste virksomhed, der ikke tilbyder nogen form for online
ansøgningsmuligheder.

Ingen af de 32 virksomheder giver jobsøgeren mulighed for at screene sig selv ved hjælp af interaktive
test eller øvelser, og kun én virksomhed, ISS Danmark (ISS), tilbyder jobsøgerne (og sitets øvrige
brugere) at deltage i diskussionsfora på sitet. På 12 af de undersøgte e-rekrutteringssites kan
jobsøgeren hjælpe virksomheden med at finde egnede kandidater ved at sende stillingsopslag videre
til sine venner. Og kun på otte af sitene kan han holde øje med interessante ledige stillinger i
virksomheden ved hjælp af en jobagent.

Relativt få (nemlig ni) af de store danske virksomheder informerer jobsøgeren om, hvordan
rekrutteringsprocessen forløber, og kun otte giver jobsøgeren gode råd til hans ansøgning.

Næsten alle virksomheder har stort fokus på de ledige stillinger og forsyner disse med en dækkende
overskrift – kun hos tre virksomheder fandt vi dem generelt svære at gennemskue. Når
virksomhederne fokuserer på de ledige stillinger, betyder det kommunikationsteoretisk, at de lægger
vægt på de konative funktioner. Disse funktioner kunne imidlertid på de fleste sites understøttes
endnu bedre gennem et klarere fokus på interaktive dialogmuligheder og hjælp til
ansøgningsprocessen.

7.1.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
Især virksomhedernes
indholdsmæssige målgruppetilpasning
lever med en gennemsnitsscore på
30% af de mulige point ikke op til
vores forventning om, at hver
rekrutteringsmålgruppe skal tiltales
separat, med indhold der matcher
netop den pågældende
jobsøgergruppes behov for
information og kontaktmuligheder.
Hele seks virksomheder deles om
sidstepladsen i denne kategori (med
6% af den mulige score), fordi de
tilbudte oplysninger er så bredt
formuleret og struktureret, at det ikke
er muligt at identificere den implicitte
modtager. Den højeste score opnår
Danfoss (71%), Grundfos (70%) og

Figur 20: Odense Staalskibsværft – Job/Uddannelse
En svejser, en skibsmontørlærling, en indkøber og en ingeniør byder
jobsøgeren velkommen på Odense Stålskibsværft – og viser dermed, hvor
bredt virksomheden rekrutterer. OSS er med 61% af maksimalscoren den
tredjebedst placerede virksomhed i kategorien målgruppetilpasning.
Sektionerne Ledige jobs, fagprofil og ansøgningsformularer er opdelt i
funktionærer, timelønnede og lærlinge, hvilket øger indholdets relevans for
jobsøgeren. At de otte Udfordringer lige nu taler mere til virksomheden
selv end til jobsøgerne, er en anden – og mindre positiv – historie.

Odense Staalskibsværft (61%), jf. Figur 20.
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7.1.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Også inden for brugervenlighed og navigation er der stor forskel på den højeste og den laveste score.
Med 91% af maksimalscoren ligger NN i toppen, mens FLS ligger i bunden med bare 33%, og
gennemsnittet er på 72% af maksimalscoren.

På 20 af de undersøgte sites er det altid klart, på hvilket niveau man befinder sig, idet det er markeret
enten med en ”brødkrummesti” eller fordi det aktuelle menupunkt er fremhævet grafisk. Hvor logisk
informationsarkitekturen forekommer, er en overvejende subjektiv bedømmelse fra vores side, og her
har vi givet 8 af virksomhederne topkarakter på en 3’er-skala, 15 har fået middelkarakter, og de
resterende 9 har fået bundkarakter. Hyperlinkene er typisk i høj eller nogen grad navngivet, så man
kan forudse, hvor de fører hen (på hhv. 20 og 10 sites), og kun to virksomheder har her fået den
laveste karakter for direkte misvisende links.

7.1.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Gennemsnitligt opnår de undersøgte virksomheder 71% af de point, det er muligt at opnå i kategorien
mediespecifik kommunikation. Den højest scorende virksomhed er NN med 93%, mens den lavest
scorende, Borealis, kun opnår 43% af de mulige point. På Borealis’ site virker jobannoncerne ikke
særlig gennemarbejdede, og stil og disponering er kun middelmådigt tilpasset internetmediet – det er
især virksomhedens historie et
eksempel på. Dertil kommer, at
Borealis slet ikke udnytter

Forside
100%

hyperlinking til at stille relevante og
relaterede oplysninger til rådighed

Total

for jobsøgeren, og at billeder og
illustrationer ikke matcher og
dermed understøtter tekstens

50%

Identifikation

0%
Mediespec. komm.

Understøttelse

indhold.

Figur 21 giver et indtryk af,
hvordan de 32 sites fordeler sig på

Brugervenlighed

Målgrupper

Figur 21: Samlet placering for de 32 benchmarkede sites

de seks kategorier og totalt.

7.2

KONKLUSION PÅ BENCHMARKING

De bedst placerede virksomheder i vores benchmarking er NN, Grundfos og Danfoss, som scorer
henholdsvis 78%, 77% og 73% af den maksimale score. At disse virksomheder ligger i toppen
skyldes, at jobsøgerne præsenteres for gode muligheder for at identificere sig med virksomhedens
værdier (især Grundfos og NN med hver 100%), ligesom sitene scorer højt på den mediespecifikke
kommunikation (især kategorivinderen NN med 93%) og målgruppetilpasning af indholdet, hvor
Danfoss scorer 71% af de mulige points – og dette er mod et gennemsnit på bare 30% blandt de
undersøgte virksomheder.
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De dårligst placerede virksomheder er FLS (50% af den mulige score), DSV (51%) og ISS (52%), og
dette skyldes primært, at de ikke har segmenteret indholdet til de relevante rekrutteringsmålgrupper.
Selvom FLS’ site tilbyder meget rekrutteringsrelateret og -understøttende interaktivitet, scorer det lavt
på brugervenlighed (37% mod et gennemsnit på 70%) og mediespecifik kommunikation (58% mod
71%), idet sitet mangler navigationselementer, og nogle tekster tydeligvis er trykt materiale, der i
utilpasset form er lagt online. ISS’ site understøtter i meget ringe grad rekrutteringsprocessen og ligger
i det hele taget lidt under gennemsnittet i alle kategorier. Hos DSV kniber det ud over
målgruppetilpasning af indholdet også med jobsøgerens muligheder for at identificere sig med
virksomheden, for selvom DSV gør meget for at fortælle, hvad virksomheden laver, er der stort set
ingen informationer om, hvordan det er at arbejde der, og hvilke stillingstyper der i det hele taget
findes i virksomheden.

Når ingen af virksomhederne scorede mere end tre fjerdedele af de mulige point, skyldes det, at ingen
af dem ud fra vores kriterier har formået helt at mestre den indholdsmæssige målgruppetilpasning og
understøttelsen af rekrutteringsprocessen. De undersøgte virksomheder negligerer med andre ord at
udnytte internettets potentiale for at tilpasse indholdet til den specifikke jobsøger og for at digitalisere
rekrutteringsprocessen til gavn for både jobsøger og virksomhed.

I de næste fire kapitler går vi tæt på to af de bedst og to af de dårligst placerede virksomheders erekrutteringssites i en firetrinsanalyse, der indeholder en detaljeret benchmarkinganalyse, 20
brugertest, virksomhedsinterview og til sidst vores anbefalinger til, hvordan sitene kan blive (endnu)
bedre.
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8 Novo Nordisk
Novo Nordisk er den eneste af de fire virksomheder, der har opdateret sit e-rekrutteringssite
nævneværdigt siden empiriindsamlingerne ultimo 2003. Således er en del af de problemer, vi fandt
under benchmarkingen og brugertestene, blevet rettet siden hen. Vores analyse tager udgangspunkt i
sitet som det så ud, da vi indsamlede empirien, men vi kommenterer løbende på ændringerne.

8.1

BENCHMARKINGANALYSE

Den samlede score for NN’s e-rekrutteringssite er 1.094 point – eller 77% – og dermed hele 15
procentpoint over gennemsnittet for alle undersøgte sites. Den gode placering skyldes topkarakterer
for jobsøgerens identifikation med virksomheden og den højest opnåede score for mediespecifik
kommunikation. Vi gennemgår her forsiden og de fem emneområder, som vores
benchmarkingværktøj består af.

8.1.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
8.1.1.1

Vi betragter .com som forsiden

Det er ikke helt ligetil at gætte sig frem til det URL, hvor man kan finde NN’s e-rekrutteringssite – i
hvert fald ikke hvis man går ud fra, at det er en dansk virksomhed og dermed forventer, at det gemmer
sig under en .dk-adresse. Helt umuligt er det dog ikke, og selvom man i første omgang havner på
novonordisk.dk, bliver man hurtigt guidet over på virksomhedens koncern-site, der ender på .com.
8.1.1.2

En flot og overskuelig forside, der loader lidt langsomt

Fra et æstetisk synspunkt er sitets forside med en veltilrettelagt Flash-animation af høj kvalitet, men
denne feature har samtidig den ulempe, at sitet loader forholdsvist langsomt, selv med en meget
hurtig bredbåndsforbindelse. Sitet tilbydes også i en HTML-version til brugere, hvis forbindelse ikke
understøtter Flash (dette gør dog ikke nødvendigvis siden hurtigere at loade, da der også bruges
billeder i HTML-versionen). Et overskueligt informationsudbud og tydeligt opdaterede nyheder
bidrager også til det gode indtryk. NN
har valgt ikke at lægge HR-relaterede
oplysninger på forsiden, men har til
gengæld et let identificerbart link til erekrutteringssitet. Lidt negativt er det,
at forsiden ikke tilbydes på dansk,
men derfor er det til gengæld positivt,
at linket til e-rekrutteringssitet kaldes
for Jobs – en betegnelse som alle
kan forstå. Alt i alt giver det NN’s
forside 76% af de mulige point i
kategorien, hvilket er lidt over
gennemsnittet for kategorien på 73%.

Figur 22: Novo Nordisk – Forsiden
Selvom forsiden er på engelsk, er det let at finde e-rekrutteringssitet
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8.1.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
8.1.2.1

Optimale identifikationsmuligheder

Når det kommer til jobsøgerens mulighed for at identificere sig med virksomheden, ligger NN absolut i
toppen i vores undersøgelse (100% af den mulige score). Der er beskrivelser af både arbejdsmiljø,
karrieremuligheder og fritidsrelaterede tilbud, og disse præsenteres tilmed som en integreret del af erekrutteringssitet og på en personlig måde i form af medarbejderportrætter. De interviewede
medarbejdere præsenteres ved fornavn, og jobsøgeren kan ud fra afdeling eller stillingsbetegnelse
vurdere, hvilke han finder relevante at
læse. Allerede fra forsiden til erekrutteringssitet og i højre kolonne
på visse af e-rekrutteringssiderne
linkes der til disse Testimonials, der
samtidig logisk nok er at finde under
At arbejde hos Novo Nordisk.
Jobsøgeren bliver tilbudt i alt 14
testimonials fra vidt forskellige
afdelinger i virksomheden, og det er
flere og mere varieret end på de
fleste andre undersøgte e-

Figur 23: Novo Nordisk – Testimonials
Medarbejderportrætter på Novo Nordisks e-rekrutteringssite

rekrutteringssites.

8.1.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Også i denne kategori ligger NN lidt over middel med 73% af den mulige score mod et gennemsnit på
67%.
8.1.3.1

Jobsøgeren hjælpes på vej i ansøgningsprocessen

Jobsøgeren får masser af gode råd til at skrive sin ansøgning og får indblik i, hvordan
rekrutteringsprocessen forløber. Det er også muligt at sende en uopfordret ansøgning – men kun
online ifølge siden Uopfordrede ansøgninger, som findes under sektionen Ledige stillinger. Man kan
spørge sig selv, om alle jobsøgere finder ud af, at de kun kan søge uopfordret online, især hvis de er
faldet over Kontakt os-siden med alle postadresserne først.
8.1.3.2

Ikke alle ledige stillinger findes i samme liste

Et minus i forhold til rekrutteringsprocessen er det, at ikke alle ledige stillinger findes i den samme
liste; søgeresultaterne er ikke de samme i den danske og den engelske version af e-rekrutteringssitet,
fordi visningen sorteres efter, hvilket sprog annoncen er skrevet på. Det vil sige, at en engelsksproget
annonce for en stilling i Danmark kun vises i den engelske version, mens udenlandske ansøgere, der
ikke kan dansk, ikke kan få vist alle jobannoncer på engelsk. Det virker ulogisk i forhold til, at selve
websitet uden om e-rekrutteringssitet er på engelsk i overensstemmelse med NN’s politik om at bruge
engelsk som koncernsprog – især når e-rekrutteringssitet automatisk vises på dansk. For dermed skal
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danske jobsøgere komme på idéen med at kigge i den engelske version parallelt, hvis de vil se alle
jobs, og udenlandske ansøgere får kun vist de stillinger, som de annonceansvarlige har valgt at skrive
på engelsk31. Ledige stillinger i datterselskaberne skal søges på hvert selskabs nationale website, for
de er ikke integreret i databasen på koncern-websitet32.
8.1.3.3

Sitet har de mest gængse interaktive features

Jobannoncerne indeholder generelt alle vigtige oplysninger (dog typisk på nær ansættelsesdatoen),
og her findes også kontaktoplysninger, hvor der tydeligvis gemmer sig en person bag. Det er muligt at
ansøge online ved hjælp af en elektronisk ansøgningsformular, hvor jobsøgeren kan vedhæfte sine
egne dokumenter (samme formular som ved de uopfordrede ansøgninger). Af interaktive muligheder
findes den elektroniske ansøgningsformular og en jobagent, men ingen mere sofistikerede
rekrutteringsværktøjer såsom selvtest, chat eller diskussionsfaciliteter.

8.1.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
8.1.4.1

Flere målgrupper tiltales, dog ikke i hver sin sektion

Da vi undersøgte de 32 e-rekrutteringssites, havde NN en samlet sektion for målgrupperne elever og
nyuddannede, men ingen sektion for studerende og erfarne33. Dette betyder dog ikke, at der ikke er
noget information for studerende, for under punktet Mød Novo Nordisk findes datoer for
karrieremesser og virksomhedspræsentationer for gymnasiale, mellemlange og videregående
uddannelser. Sektionen Mød Novo Nordisk henvender sig altså til såvel elever som studerende.

Anderledes er det hvad angår uddannelsestyper inden for virksomheden, for her er det – på
undersøgelsestidspunktet – elever og nyuddannede, der skal lede efter det samme i samme sektion
for at finde den relevante information. For begge rekrutteringsmålgrupper stilles velgennemarbejdet og
omfattende materiale til rådighed i sektionen Kandidater & elever, og ud over oplysninger om, hvor det
geografisk er muligt at blive elev eller lærling, var det eneste vi i denne sektion søgte forgæves en
specifik kontaktperson for elever og nyuddannede 34.
8.1.4.2

Anonyme kontaktpersoner

Heller ikke under Kontakt os fandt vi dette, for her findes kun adresser på HR-afdelinger i Novo
Nordisk-gruppens selskaber, og så må jobsøgeren ellers selv regne ud, hvilken eller hvilke af
afdelingerne, der er relevante for ham. Vi gætter på, at Novo Nordisk Engineering ikke får så mange
spontane henvendelser, eftersom der kun står en postadresse. Måske en fordel for
Personaleafdelingen dér, men næppe for de afdelinger, der både oplyser telefon og e-mail og derfor
sandsynligvis må omdirigere interesserede jobsøgere.

31

Dette er blevet ændret siden vi testede e-rekrutteringssitet. Nu bliver alle stillingsopslag vist både på det danske og engelske
site.
32
Dette udgør ikke længere det store problem, for i rullemenuen i højre kolonne står der i dag i parentes ud for hvert land, hvor
mange ledige stillinger der pt. er netop dér, men på testtidspunktet var dette ikke tydeligt og det tæller således en anelse ned i
vurderingen af Novo Nordisk.
33
Novo Nordisk har siden hen tilføjet en sektion for studerende og delt elever og kandidater op i hver deres gruppe.
34
Kandidater og elever har som nævnt fået hver deres indgang, og der findes nu en specifik kontaktperson for elever.
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8.1.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Links der er navngivet, så man kan regne ud hvor de fører hen, en hovedmenu der forbliver synlig og
et farvestruktursystem for hvert subsite gør det let at orientere sig og navigere på NN’s erekrutteringssite. Derfor er sitet også kategorivinderen med hele 91% af maksimalscoren.
8.1.5.1

(For) mange navigationsmuligheder gør sitet mindre overskueligt
Det eneste problem er, at der tilbydes
mange typer oplysninger på én gang,
1

hvilket til tider giver e-rekrutteringssitet
et lidt uoverskueligt layout. F.eks.

2

mødes jobsøgeren på siden Vidste
du…35 af navigationsmuligheder hele
fire steder på skærmen, jf. Figur 24.
Øverst og mest overordnet findes den
altid synlige hovedmenu samt kontaktog søgemuligheder (1). I venstre spalte

3
4

ses menuen for det subsite, hvor man
netop befinder sig (dvs. e-

Figur 24: Novo Nordisk – Vidste du…
(For) mange links gør NN’s e-rekrutteringssite lidt svært at overskue.

rekrutteringssitet, 2). I midten står
teksten for det valgte menupunkt

(Vidste du…), og her findes en overordnet tekst om NN og under den en stribe links til artikler på de
øvrige subsites (3). Endelig ses i højre spalte relaterede links til områder på hele websitet (4). Linkene
til højre skifter alt efter, hvor jobsøgeren befinder sig henne på sitet – dog forbliver de ledige stillinger
øverst på alle sider på nær formularen for uopfordrede ansøgninger, hvor den udskiftes med
guidelines for brug af formularen. Alt i alt har jobsøgeren altså rigtig mange veje at klikke sig videre af,
hvilket på den ene side er positivt, men på den anden side også er med til at gøre sitet lidt
uoverskueligt.
8.1.5.2

Kun understøttelsesprogrammer mangler

Informationsstrukturen er generelt logisk, og også tilgængeligheden fungerer i det store hele. Og med
både søgefunktion, sitemap og den før nævnte gode navigation er det ikke noget problem, at NN ikke
også tilbyder en hjælp-funktion. Kun understøttelsesprogrammer i form af f.eks. et link til Adobe ved
download af pdf’er har vi ikke kunnet finde, heller ikke ved f.eks. årsregnskaberne, der skal læses med
Acrobat Reader.

8.1.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
8.1.6.1

Professionel webkommunikation

NN er den virksomhed, der scorer højest i for sin mediespecifikke kommunikation (93%), og det fordi
både form og indhold er tilpasset internettet som medie. For det første virker teksterne
35

Vidste du… hedder nu Værd at vide.
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gennemarbejdede og præsenteres koordineret og konsistent, så brugeren får et indtryk af, at
kommunikationen er planlagt og velovervejet. For det andet er såvel skrivestil som disposition tilpasset
internetmediets krav til korte, direkte og artikelstrukturerede tekster.
8.1.6.2

God udnyttelse af associativ hyperlinking

Brugeren præsenteres for links, der associativt fører ham videre fra den side, han netop befinder sig
på – for eksempel er der i flere jobannoncer et link til det geografiske site, der vil være den fremtidige
arbejdsplads og/eller medarbejderportrætterne (Testimonials), og til flere oplysninger om At arbejde i
Novo Nordisk. På undersøgelsestidspunktet var det ikke de samme relaterede links, der blev tilbudt i
hver annonce, men i dag anvendes højre-linkene mere konsistent og de er efter vores opfattelse en
god hjælp. Som en sidste positiv ting vil vi nævne, at de udvalgte billeder passer til indholdet og
således er med til visuelt at understøtte jobsøgerens identifikation med virksomheden og det portræt,
den søger at give af sig selv.

Alt i alt gør Novo Nordisks e-rekrutteringssite sig rigtig godt i vores benchmarking og opfylder mange
af de kriterier, vi stiller til god e-rekrutteringskommunikation. Figur 25 opsummerer NN’s resultater
totalt og på de seks kategorier.

Forside
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Total

Identif ikation

Mediespec. komm.

Understøttelse

Brugervenlighed

Målgrupper

Max. mulige score

Højeste opnåede score

Gennemsnit

Novo Nordisk

Laveste opnåede score

Figur 25: Novo Nordisks placering i benchmarkinganalysen
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8.2

BRUGERTEST

Også testbrugerne er begejstrede. De er positivt
overraskede over, hvor nemt det er at finde e-

14
12
10

rekrutteringssitet, og hvor omfattende og

8

informativt det er. De er glade for at kunne læse

6

det meste af indholdet på dansk, men påpeger

4

samtidig, at det er ærgerligt, at det hele ikke står

2

på dansk. E-rekrutteringssitet får udelukkende
gode vurderinger; to tredjedele af testbrugerne
giver dem topkarakter, jf. Figur 26.

Antal testbrugere,
der har givet
denne karakter

0
1

2

3

4

5

Figur 26: Testbrugernes karakterer til Novo
Nordisks e-rekrutteringssite

Overordnet set er det meget få ting, der er svære for testbrugerne. På NN’s e-rekrutteringssite må vi
imidlertid også tage det forbehold, at sitet virker som kulminationen på de fire brugertest – det var det
sidste og det bedste site vi testede. Testbrugerne finder meget af det, de har efterlyst tidligere, og
derfor er de generelt meget positive Afsnittet er baseret på testbrugernes udtalelser i Bilag 3:
Brugertest 1-20.

8.2.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
I kraft af deres adfærd på NN’s forside, viser testbrugerne os, at den er nem og tilgængelig. En enkelt
testbruger er meget begejstret for flash-animationen, som det dog er de færreste, der bider mærke i.
Flere kommenterer, at forsiden er for lang tid om at loade, men derudover får vi flest positive
kommentarer – bl.a. at e-rekrutteringssitet er meget nemt at finde.

8.2.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
8.2.2.1

Let at få et indtryk af Novo Nordisk som arbejdsplads

14 ud af 20 testbrugere giver udtryk for, at det er nemt at få et indtryk af virksomheden og
arbejdspladsen NN ud fra e-rekrutteringssitet, og det fremgår af deres udtalelser, at de har noget at
basere dem på. Udover At arbejde hos Novo Nordisk og Testimonials (på e-rekrutteringssitet) er også
subsitet About us en populær hjælp til at få et indtryk af virksomheden, og alle tre sektioner bliver
fremhævet, fordi de indeholder mange gode informationer og giver et godt indblik i, hvordan det er at
arbejde for NN.
8.2.2.2

Hvad er testimonials – og kan man tro på dem?

Testimonials bliver imidlertid også kritiseret af et par af testbrugerne. For det første kender enkelte af
testbrugerne slet ikke begrebet testimonials – de søger efter udtalelser fra medarbejderne og er ikke
opmærksomme på, at disse bliver kaldt Testimonials. For det andet bliver testimonials af de få
skeptiske testbrugere opfattet som usaglige og lidt for rosenrøde.
Jeg er ligeglad med de der, dem kan jeg ikke bruge til noget. Det kan jo være opdigtet
det hele.
(Bilag 3: Brugertest 7)
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8.2.2.3

Man skal ”ville” Novo Nordisk

Gennemgående for de fleste test er opfattelsen af NN som en stor og åben virksomhed med tjek på
tingene. Vi får tre kommentarer om, at NN virkelig er et sted, man skal ”ville". Ifølge testbrugerne skal
man passe ind i virksomhedens filosofi og have en stor portion engagement og interesse. Det skal dog
bemærkes, at denne opfattelse ikke bare stammer fra e-rekrutteringssitet, men også fra testbrugernes
øvrige opfattelse af NN.

8.2.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Det er nemt for testbrugerne at finde frem til de ledige stillinger på e-rekrutteringssitet og det er nemt
for dem at finde ud af, hvordan de skal søge stillingerne. Generelt er kommentarerne og oplevelserne
på e-rekrutteringssitet præget af, at rekrutteringsprocessen understøttes godt, men der var nogle
enkelte ønsker og ændringsforslag.
8.2.3.1

”Det hedder da en jobagent!”

Testbrugerne kan godt lide, at der er en jobagent, som de kan tilmelde sig. Et par af testbrugerne er
imidlertid lidt forvirrede over at NN kalder denne funktion for E-mailservice, da de er vant til
betegnelsen jobagent36. Det, testbrugerne til gengæld godt kan lide ved jobagenten, er, at de kan
vælge mellem mange medarbejdergrupper i tilmeldingsformularen.
8.2.3.2

Testbrugerne vil kunne lægge deres CV ind

De få, der finder den elektroniske ansøgningsformular synes også, det er en god mulighed, men igen
forvirrer terminologien lidt. De opfatter ikke tilbuddet om at søge uopfordret som identisk med
muligheden for at indtaste sit CV. Dette skal nok også ses som en af forklaringerne på, at mange
andre testbrugere ikke finder frem til muligheden for at lægge deres CV ind. Af samme årsag nævner
fire dette som et forbedringsforslag (opret CV-bank). En enkelt testbruger siger, at han ikke forventer
at få noget ud af hverken jobagenten eller at indtaste sit CV, da der er alt for mange at konkurrere
mod.
8.2.3.3

Gode stillingsannoncer

Der er meget positiv feedback på oplysningerne i stillingsopslagene; testbrugene kan godt lide, at der
er angivet land og by, og at der er en kort tekst under hvert opslag, så de hurtigt kan danne sig et
indtryk af de ledige stillinger.
8.2.3.4

Masser af hjælp før ansøgningen skrives

Der er mange positive tilbagemeldinger på de oplysninger, man som jobsøger har til rådighed, før man
søger job. Testbrugerne synes, at det hjælper dem i deres ansøgningsproces, at de kan læse om tips
til deres ansøgning, om ansøgnings- og ansættelsesforløbet, om at arbejde hos NN og om de
forskellige underpunkter i Vidste du…. De kan også godt lide, at man kan læse om stillinger i udlandet,
og at man kan læse kort om virksomhedens forretningsområder. Derudover påpeger én, at det er

36

Novo Nordisk har taget brugernes kommentar til sig, så den tidligere E-mailservice hedder i dag Jobagenten.
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godt, at man kan finde næsten alle disse oplysninger på jobsiderne; han kan godt lide, at det hele er
på ét site, og at han ikke har brug for at gå andre steder hen.
En testbruger efterspørger en liste over samtlige jobfunktioner i virksomheden (for at se alle de typer
mennesker de ansætter), og endelig påpeger en testbruger, at hun ikke kan forstå, der er så få job i
udlandet.
8.2.3.5

Savner kontaktpersoner, ikke bare adresser

Testbrugerne kan godt lide, at der er
en tydelig oversigt over, hvor man
kan henvende sig. Imidlertid ønsker
de sig, at der er nogle konkrete
personer, de kan kontakte, dvs. at
der står nogle navne og telefonnumre
og ikke bare en afdeling og et
hovednummer, jf. Figur 27. De
synes, det er mere personligt, når
man ved, hvem man ringer til, og de
mener, det ville give dem bedre
mulighed for at forberede sig på
opkaldet og for at få noget ud af
samtalen.

Figur 27: Novo Nordisk – Kontakt os
Kontaktmulighederne er ifølge testbrugerne på Novo Nordisks
e-rekrutteringssite for anonyme.

8.2.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
8.2.4.1

Sitet henvender sig til næsten alle

På trods af at næsten alle testbrugerne peger på akademikere som NN’s målgruppe, betragter de
næsten alle sammen (dvs. f.eks. også dem, der ikke har en videregående uddannelse) også sig selv
som en del af målgruppen. To beskriver virksomheden som elitær eller snobbet, men ellers siger alle,
at NN’s målgruppe er meget bred, og at de synes, at mange forskellige mennesker passer ind.
8.2.4.2

Særlig god formidling til elever

Testbrugerne kommenterer på målgruppeorienteringen mod elever; de synes, NN skaber en god
kontakt til kommende elever, og at de har udarbejdet et godt og fyldestgørende indhold til eleverne.
En enkelt testbruger savner, at virksomheden henvender sig til ufaglærte, og at de fortæller, hvor man
står som ufaglært i forhold til at søge job hos NN.

8.2.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Der er mange positive tilkendegivelser under testene, men testbrugerne synes alligevel, at der
er enkelte områder, der kan forbedres. En positiv kommentar lyder Sitet er overskueligt, og jeg
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kan godt lide, at de har et farvesystem (Bilag 3: Brugertest 17), og en negativ kommentar:
Nogle af tingene forsvinder, og så er de svære at finde igen (Bilag 3: Brugertest 7).

8.2.5.1

Jobsøgemaskinen er ikke helt logisk

Det skaber undren hos fire af testbrugerne, at der står et antal ledige stillinger på forsiden, og at der
ikke var det samme antal stillinger slået op (testbrugerne har ikke forstået, at antallet af ledige
stillinger er worldwide, og at antallet af stillinger i Danmark derfor ikke er det samme). Derudover
kritiserer to af testbrugerne den manglende koordinering mellem valg af land og by i søgefunktionen;
de studser alle tre over det samme eksempel: Selv om jeg vælger Danmark som land, kan jeg stadig
vælge Beijing som by (Bilag 3: Brugertest 11 + 12)37.
8.2.5.2

God navigationshjælp

Et par af testbrugerne benytter sig af sitemappet for at navigere. Selv om det er meget simpelt og efter
vores mening ikke kan bruges til så meget, synes de tilsyneladende det er fint – og nemt at komme
videre fra. Enkelte testbrugere efterlyser en tilbage-knap.

8.2.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Testbrugerne virker meget tilfredse med kommunikationen på e-rekrutteringssitet. De giver udtryk for,
at siderne er spændende og indbydende, og at de føler, de bliver opfordret til at blive på siderne og
klikke videre.
8.2.6.1

Sprog og disponering rammer rigtigt

Sproget bliver rost for at være kort og præcist og for at være let at læse. Testbrugerne synes, at
overskrifterne er gode, og at siderne er nemme at gå til. De roser også disponeringen af indholdet,
som de synes er nemt at skimme. De synes, det er nemt at få et overblik over, hvad de vil læse.
8.2.6.2

Billederne giver et meget seriøst indtryk

Der er forskellige opfattelser af, hvordan billederne på e-rekrutteringssitet og resten af websitet virker.
To kommer med positive tilkendegivelser, da de synes, billederne passer godt til indholdet og giver et
godt indtryk af, hvad man laver hos NN. De synes, at de meget forskellige billeder henvender sig til
mange forskellige mennesker. En enkelt af testbrugerne mener dog, at billederne er for seriøse, og at
ingen ser ud til at have det sjovt, og en anden mener, at NN kunne målrette sit e-rekrutteringssite
mere mod jobsøgere ved at bruge flere billeder.
8.2.6.3

Relevante og brugbare hyperlinks

Testbrugerne kan godt lide anvendelsen af hyperlinks på websitet. Tre giver udtryk for, at linkene er
gode og sigende, og endnu flere viser via deres adfærd, at hyperlinkene er relevante og brugbare. De
klikker videre via hyperlinkene og er tilfredse med at kunne indkredse deres søgen og finde frem til
meget specifikke ting. Imidlertid kan fire testbrugere ikke helt gennemskue linkene i højre side. En

37

Dette er blevet ændret: Man kan kun vælge land (og ikke også byer), og koordineringen mellem lande og antal stillinger
forekommer mere åbenlys nu.
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siger eksempelvis De der links i højre side, de virker unødvendige, når de bare siger det samme som
dem i venstre side (Bilag 3: Brugertest 12), mens en anden dog efter længere tid på sitet opdager, at
linkene repræsenterer fokusområderne og således alligevel synes, de er gode.

8.2.7 Sammenfatning af brugertestene
Alt i alt er testbrugerne meget begejstrede for NN’s e-rekrutteringssite. Selvom der har været nogle
små forhindringer undervejs, fylder alt det gode mest, når sitet bliver evalueret. De uudsagte
budskaber, som vi tidligere har beskrevet som det der, der tilfører et site noget ekstra (hvad enten det
så er godt eller dårligt) påvirker testbrugerne meget positivt. Kommentarer som ”siderne er nemme at
gå til” eller ”det er bare rigtig godt”, viser nemlig ikke bare tilbage til én eller flere gode dele af
indholdet, men til hele oplevelsen af sitet, der er påvirket af en god fornemmelse.

8.3

VIRKSOMHEDENS SITUATION

NN er en international virksomhed med et stort rekrutteringsbehov – virksomheden tæller i dag
omkring 17.000 medarbejdere, så rekrutteringsgrundlaget er til at få øje på. NN prioriterer erekrutteringssitet meget højt og bruger mange ressourcer på at vedligeholde og udvikle det. Vi har talt
med Rasmus Bothmann (RB), der er HR-konsulent i virksomheden. Han fortæller, at ca. 90% af alle
brugere på www.novonordisk.com er brugere af e-rekrutteringssitet (Se Bilag 7: Referat af
virksomhedsinterview 1).

8.3.1 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
Om nogen af de tre virksomheder vi talte med, er NN meget opmærksom på, at jobsøgeren skal
kunne identificere sig med virksomheden. Der er mange ting at sætte sig ind i på, både på erekrutteringssitet og resten af websitet, men RB forklarer, at der altid vil være meget at sætte sig ind i,
og at jobsøgeren kan lige så godt være indstillet på det fra starten. Det har stor betydning, at
jobsøgeren ”vil” virksomheden, og derfor er identifikationsaspektet vigtigt.

8.3.2 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
NN vil gerne administrere al rekruttering over e-rekrutteringssitet; alle job slås op på erekrutteringssitet først, og virksomheden modtager omkring 80 procent af alle ansøgninger online. RB
forklarer, at det er nemmest at administrere elektroniske ansøgninger, da de bliver leveret direkte til
den relevante person og gør rekrutteringsprocessen mere effektiv og mindre omkostningsfuld.

Virksomheden vil mindre gerne modtage uopfordrede ansøgninger via e-rekrutteringssitets CV-bank.
For hvor online-ansøgningerne bliver betragtet som en hjælp, bliver CV-banken mere opfattet som en
byrde. Det er besværligt at administrere – og gøre brug af – alle de CV’er, der bliver indtastet, for det
tager lang tid at finde frem til de ansøgere, man kan bruge. Det har for det første resulteret i, at
muligheden for at indtaste sit CV kun er tilgængelig for dem, der leder længe nok efter den, og for det
andet, at NN overvejer at fjerne muligheden helt fra e-rekrutteringssitet. Dette vil gå imod
testbrugernes ønske, men de færreste ville i virkeligheden nok bruge kræfter på at vedligeholde deres

- 87 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

CV og gøre sig umage for at beholde det i CV-banken, hvis de vidste, at det med stor sandsynlighed
ikke får nogen effekt.

8.3.3 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
NN har valgt at publicere sit e-rekrutteringssite på dansk, bl.a. for også at tage hensyn til ufaglærte,
der måske ikke kan engelsk, men som gerne vil søge job via e-rekrutteringssitet. Mange af de øvrige
informationer, der er tilgængelige på NN’s website, er på engelsk, hvilket både begrundes med
praktiske og økonomiske argumenter. RB forklarer, at man skal kunne læse det engelske indhold, hvis
man vil arbejde hos NN, da sproget for det første er corporate language og for det andet er en
nødvendighed på næsten alle niveauer i organisationen. I relation f.eks. produktionsmedarbejdere
indskyder RB dog, at der ikke stilles lige så høje krav til engelskniveauet som f.eks. hos akademikerne
– derfor altså den lidt mere lempelige sprogpolitik for e-rekrutteringssitet.

8.4

ANBEFALINGER

NN’s e-rekrutteringssite skiller sig ud ved en meget flot placering i vores benchmarkingværktøj og
brugertest. Her er vores anbefalinger til, hvordan NN’s e-rekrutteringssite kan blive endnu bedre38 .

8.4.1 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
Vi har ikke meget at udsætte på punktet Identifikation med virksomheden, men nedenfor et par
forslag, der kunne gøre sitet endnu bedre.
8.4.1.1

Lav en oversigt over stillingstyper i virksomheden

En testbruger foreslog en slags oversigt over alle de jobtyper, der findes i NN, så jobsøgeren let kan
se, hvordan han fagligt vil passe ind. NN’s Testimonials går lidt i samme retning og imødekommer
jobsøgernes generelle efterspørgsel efter uddybende materiale, men som der også står på forsiden til
punktet Testimonials, kan NN på grund af sin størrelse kun tilbyde et møde med et udpluk af alle
virksomhedens stillingstyper.
8.4.1.2

Overvej en anden betegnelse for Testimonials

Enkelte testbrugere kender ikke begrebet testimonial, og efterlyser derfor specifikt en personificeret
præsentation af medarbejderne, selvom den egentlig er til stede. Et mere genkendeligt begreb kunne
være medarbejderportrætter eller ”mød medarbejderne”, som det ses på andre e-rekrutteringssites.

8.4.2 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
E-rekrutteringssitet understøtter generelt rekrutteringsprocessen godt, og testbrugerne havde få
vanskeligheder på dette punkt. Vi kan dog pege på nogle områder, hvor NN kunne imødekomme
jobsøgeren mere.

38

Nogle af anbefalingerne er allerede blevet implementeret.
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8.4.2.1

Gør det mere klart, om man kan ansøge uopfordret

Flere af testbrugerne har, som tidligere nævnt, så svært ved at finde CV-formularen39, at de erklærer,
at det slet ikke er muligt at lægge sit CV ind. Når NN stadig giver jobsøgeren mulighed for at registrere
sit CV på e-rekrutteringssitet, mener vi derfor, at det bør være nemmere.
8.4.2.2

Gør det klart, at en ansøgning består af både CV og følgebrev

En del af de testbrugere, der rent faktisk fandt frem til formularen (Søg uopfordret), opfattede ikke
denne som muligheden for at lægge sit CV ind40 – på grund af forskellen i ordlyden. Derfor nævnte
disse testbrugere også en CV-bank som et forbedringsforslag til sitet.

Selv når testbrugerne finder ansøgningsformularen, opfatter de ikke altid, at en ansøgning både skal
bestå af et CV og en ansøgning. Så hvis NN gerne vil udnytte sin database for uopfordrede
ansøgninger bedre, bør det kommunikeres klart på e-rekrutteringssitet, at en uopfordret ansøgning
består af både CV og målrettet ansøgning, så jobsøgeren ser fordelen i ikke bare passivt at lægge det
samme CV ind, som han i øvrigt også har lagt på de store jobportaler, og så vente på at
drømmejobbet (ikke) kommer til ham.
8.4.2.3

Insistér også på online ansøgninger på kontaktsiden

Uanset om virksomheden vælger at fastholde eller droppe CV-banken, mener vi, at det er vigtigt at
fortælle jobsøgeren, hvilke muligheder han har – og ikke kun som i dag under den lidt ”skjulte”
formular til uopfordrede ansøgninger, men også på siden Kontakt os. Her nævnes nemlig en række
postadresser, hvilket har fået nogle af testbrugerne til at mene, at det også er muligt at sende en
papiransøgning – og det er jo imod den generelle rekrutteringspolitik hos NN.
8.4.2.4

Overvej at kalde E-mailservice for jobagent

Idet flere af testbrugere ikke kan regne ud, hvad der gemmer sig bag linket E-mailservice – som de fra
andre e-rekrutteringssites og jobportaler kender som ’jobagent’ – vil vi ligesom testbrugerne foreslå
NN at ændre navnet på denne funktion til det mere gængse jobagent (hvilket altså allerede er sket).
8.4.2.5

Lad jobsøgeren screene sig selv interaktivt

Eftersom de grundlæggende elementer til understøttelse af rekrutteringsprocessen allerede er til
stede, mener vi helt sikkert, at NN ville være gearet til at implementere interaktive screeningværktøjer.
Det kunne f.eks. være i form af en hvad-kan-jeg-blive-hos-Novo-Nordisk-test for potentielle elever og
lærlinge, hvor de har mulighed for at afdække deres interesser og foretrukne arbejdsformer for
derefter at blive ledt videre via links til oplysninger om de relevante uddannelser i virksomheden. Eller
det kunne være cultural fit-test, der giver jobsøgeren en idé om, hvorvidt han ville passe ind i NN eller
ej, så han kan beslutte, om han vil ansøge. Af interaktive dialogværktøjer kunne især faglige
diskussionsfora understøtte virksomhedens image som en attraktiv og progressiv arbejdsgiver for

39

Den lå på testtidspunktet i venstremenuen under Ledige stillinger, men er nu rykket ind under Tips til din ansøgning – hvor
den i øvrigt stadig ikke forekommer helt let at finde.
40
Ordlyden i vores opgave var: Kan du lægge dit CV ind på hjemmesiden?
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dygtige fagmænd, ligesom chat med især de yngre rekrutteringsmålgrupper kunne være en
spændende Q&A- og formidlingsform.

8.4.3 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
8.4.3.1

Giv hver målgruppe sin egen sektion

Selv om RB mener, at NN henvender sig til alle typer jobsøgere, mener vi godt, at siderne kunne
tilpasses endnu mere. Vi mener, det vil styrke e-rekrutteringssitet, hvis hver målgruppe kan finde al
relevant information på ét sted.

De studerende kunne sagtens få deres egen sektion, da indholdet i Mød Novo Nordisk i stor
udstrækning er tiltænkt dem. Man kunne i sektionen efterkomme de studerendes ønske om at lave en
projektbørs. RB var som udgangspunkt modstander af en projektbørs – dels fordi det ikke er blevet
prioriteret økonomisk, dels fordi ”manglen” på den har vist, at det tvinger de studerende til at vise mere
engagement og selv henvende sig med projekter. I dag har NN imidlertid en side om projekter til
studerende inden for naturvidenskab og vi mener derfor, at det kunne være en idé at oprette en
projektbørs for studerende fra flere forskellige studieretninger.

Elever og kandidater har, efter vi testede sitet fået, hver deres sektion, og det efterlader os med
ønsket om en sektion til de erfarne jobsøgere. De ufaglærte føler sig oversete, og selvom RB påpeger
at det bl.a. er dem man har taget hensyn ved at udforme e-rekrutteringssitet på dansk, fremstår de
altså ikke som en åbenlys målgruppe ud fra e-rekrutteringssitet, hvilket man kunne ændre på ved at
give dem deres egen sektion.
8.4.3.2

Sæt ansigt på kontaktpersonerne

Da testbrugerne har svært ved at overskue sektionen Kontakt os og i øvrigt overser, at adresserne er
til forskellige selskaber i Novo Nordisk-gruppen (de orienterer sig ud fra afdelingens betegnelse, f.eks.
Staffing og Personaleafdelingen, ikke det pågældende selskabs navn), anbefaler vi, at NN reviderer
kontaktsiden. Den optimale løsning er efter vores mening at vise et billede af de pågældende
medarbejdere for at sætte ansigt på samt at hjælpe jobsøgeren til at finde ud af, hvilken afdeling han
skal kontakte.

8.4.4 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
8.4.4.1

Drop down-menu og tilbage-knap

En drop down-menu i den øverste menu ville være en hjælp til at overskue indholdet – især fordi sitet
efter nogle af testbrugeres mening loader lidt langsomt. En anden hjælp på sitet ville være en tilbageknap på alle siderne.
8.4.4.2

Navngiv linkene efter siderne – og gør det konsekvent

For at undgå at forvirre testbrugerne når de anvender linkene i højre side til at navigere med, foreslår
vi, at hver side får sit eget navn, som bruges konsekvent på hele sitet. Det vil gøre det lettere for dem
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at overskue indholdet og de vil bedre kunne holde styr på hvad de har set/ikke set. Et eksempel på et
forvirrende link er underpunktet Testimonials, der er placeret i venstre menu under denne betegnelse,
men i højre menu under overskriften At arbejde hos Novo Nordisk – det forvirrer unødigt når indholdet
hedder noget forskelligt, og derfor bør f.eks. underpunktet Testimonials også hedde Testimonials, når
det er placeret i højremenuen.41

8.5

DELKONKLUSION: FIRETRINSANALYSE AF NOVO NORDISKS SITE

Novo Nordisk har ifølge benchmarkingen et godt og omfattende e-rekrutteringssite, som også
testbrugerne tager rigtig godt imod. Kun målgruppetilpasningen kunne med fordel udnyttes mere,
ligesom sitet er så veludviklet, at der er basis for at udvide det med mere sofistikerede interaktive og
rekrutteringsunderstøttende features.

41

Efter vi pointerede dette for Novo Nordisk er overskriften blevet rettet, og linket hedder nu Testimonials i begge menuer.
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9 Danfoss
Danfoss’ e-rekrutteringssite er i juni 2004 blevet opdateret og ændret. Vi forholder os ikke til disse
ændringer, idet de tilfører sitet så lidt nyt (og så lidt merværdi), at vi ikke mener de er værd at nævne.

9.1

BENCHMARKINGANALYSE

Danfoss klarer sig lige som NN godt i vores benchmarking og ligger med 74% af de mulige point på
tredjepladsen. Målgrupperne elever, studerende og nyuddannede kan finde materiale i hver deres
sektion, og det er denne indholdsmæssige målgruppetilpasning sammen med en fornuftig
understøttelse af rekrutteringsprocessen, der giver sitet den gode placering. Kun den kommunikative
tilpasning til mediet lader virkelig noget tilbage at ønske, for her opnår Danfoss kun 54% af pointene,
hvilket er et godt stykke under gennemsnittet på 71%.

9.1.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
Danfoss’ forside ligger med 70% af
den maksimale score lige under
gennemsnittet for de undersøgte
virksomheder (73%). På plussiden
er et overskueligt og aktuelt indhold
samt muligheden for at se siden på
både dansk og engelsk. Danfoss
udnytter imidlertid ikke forsiden til
HR-relaterede oplysninger, hvilket
trækker lidt ned.

Figur 28: Danfoss – Forsiden
Danfoss’ forside giver et meget forbruger- og kundeorienteret indtryk,
men er ikke særlig indbydende for hverken aktive eller passive jobsøgere.

9.1.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
9.1.2.1

At Danfoss mangler et klart fokus

Der er ingen tvivl om, at Danfoss har tænkt over at kommunikere sine værdier til jobsøgeren, så han
kan vurdere, om det rette match er der. Under punktet At Danfoss findes en omfattende præsentation
af nogle af de ting, Danfoss står for, ligesom man efter nogen søgen finder et værdisæt på subsitet
Danfoss Gruppen. Selvom præsentationen At Danfoss tydeligvis er rettet mod jobsøgere (f.eks. tager
den en eventuel fordom mod at bo i Jylland op), fungerer den efter vores mening ikke særlig godt. Den
er for det første meget lang – sandsynligvis for lang for de fleste jobsøgere – og for det andet prøver
den på én gang at give et internationalt image (bl.a. ved at være på engelsk), men er samtidig
gennemsyret dansk i både den lidt kiksede humoristiske tone og netop fordommen mod at bo i
Jylland, som ikke vil give nogen mening for et internationalt publikum.
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9.1.2.2

Det personlige præg mangler ved de fleste målgrupper

Selvom værdierne i nogen grad kommunikeres ud til jobsøgeren, finder man ikke mange oplysninger
om, hvordan det rent konkret er at arbejde i Danfoss, for hverken rammerne for arbejdet (arbejdstider,
ferie, personalegoder) eller udviklingsmuligheder nævnes på sitet. Danfoss scorer 75% af kategoriens
point, hvilket skal ses i forhold til Grundfos og NN som de højest rankede med 100%, Falck som den
lavest rankede med 53% og et gennemsnit på 81%.
9.1.2.3

Interessante interview med Postgraduates

De nyuddannede præsenteres for
en udmærket personificeret
præsentation af, hvordan det er at
være turnuskandidat i Danfoss, i
form af en række interviewfilm med
nuværende og tidligere ansatte
inden for det såkaldte Postgraduate
Rotational Programme (Turnus), jf.
Figur 29. Denne personificerede
kommunikationsform udnytter
Danfoss ikke på resten af sitet,
selvom noget tilsvarende uden tvivl
også kunne laves for de øvrige
målgrupper.

Figur 29: Danfoss – Meet PRP’s live
Danfoss giver nyuddannede en grundig og personlig præsentation af det
såkaldte Postgraduate Rotational Programme.

9.1.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
I denne kategori ligger Danfoss’ e-rekrutteringssite med 72% fem procentpoint over gennemsnittet for
de undersøgte virksomheder, og sitet er dermed blandt de bedste til at understøtte
rekrutteringsprocessen.
9.1.3.1

De ledige stillinger er lette at finde – i starten

En kort og simpel velkomsttekst på forsiden til e-rekrutteringssitet oplyser både om virksomhedens
holdning til uopfordrede ansøgninger (de er velkomne) og giver et par enkle tips til ansøgningen og et
link direkte til det, de fleste kommer efter: De ledige stillinger. Dette link findes imidlertid også kun her
på denne side, og har jobsøgeren først klikket sig videre, skal han kunne regne ud, at denne side
kaldes Søg Job hos Danfoss, hvis han senere vil vende tilbage. Selve databasen over ledige stillinger
er meget overskueligt lavet og viser, hvordan man kan løse udfordringen ved at have både en dansk
og en engelsk version af sit e-rekrutteringssite og samtidig have alle ledige stillinger samlet i samme
database; ud for hver overskrift angiver et lille flag, hvilket sprog annoncen er skrevet på. De eneste
mangler ved jobannoncerne er, at hverken ansøgningsfristen eller ansættelsesdatoen nævnes.
9.1.3.2

Få interaktive features

Der er ikke meget rekrutteringsrelateret interaktivitet på Danfoss’ website, og det er kun den simple emailansøgning, der via jobannoncerne er tilgængelig for de fleste. Eleverne tilbydes også en
- 93 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

elektronisk ansøgningsformular med en kombination af åbne og lukkede spørgsmål, men hvor det ikke
er muligt at vedhæfte egne dokumenter. Faciliteter som jobagent, selv-screeningsværktøjer og
interaktive dialogmuligheder findes ikke på sitet.

9.1.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
9.1.4.1

Målrettet indhold til de fleste jobsøgere

Danfoss er med 71% af den maksimale score den af de undersøgte virksomheder, der er bedst til at
tiltale de relevante rekrutteringsmålgrupper, også selvom kun to målgrupper kan identificeres direkte
ud fra menuen på e-rekrutteringssitet, nemlig elever og lærlinge samt nyuddannede (Postgraduates).
Bag de to sektioner Praktik og specialer samt Mød Danfoss Live (eller på engelsk: Practical and thesis
og Meet Danfoss Live) gemmer der sig imidlertid også oplysninger til studerende – eller i hvert fald til
dem der er fantasifulde eller nysgerrige nok til at finde ud, at practical er Danfoss’ bud på en
oversættelse af ordet praktik. Kun de erfarne har ikke deres egen sektion med oplysninger tilpasset
netop denne målgruppe.
9.1.4.2

Rigtig god information til elever (og deres forældre)

Informationen til potentielle elever og lærlinge synes vi er rigtig god, for den kommer rundt om både
erhvervsportrætter (Det kan du blive), geografisk beliggenhed og ansøgningsmuligheder. Der tilbydes
sågar et link til mere information om Sønderjylland, for de der ikke kommer fra egnen, ligesom
virksomheden tilbyder at hjælpe med at finde et sted at bo. Dermed viser Danfoss en forståelse for
både den primære og sekundære målgruppes behov (dvs. de unge og deres forældre), nemlig et
signal om masser af muligheder, ordnede forhold og trygge rammer. Desuden udnyttes muligheden
for at fortælle jobsøgerne fra netop denne målgruppe, hvilke bilag de skal vedlægge deres ansøgning.
Også i tone, stil og ordvalg er formidlingen tilpasset målgruppen – det er uformelt og ligetil.
9.1.4.3

Lægger op til
samarbejde med
studerende

Mulighederne for Danfoss’
samarbejde med studerende
præsenteres også på en meget
velstruktureret og grundig måde, jf.
Figur 30. Under Praktik og specialer
oplyser Danfoss om samarbejdsformer, aktuelle opgaver og
ansøgningsmuligheder, og den
professionelle håndtering af
studentersamarbejdet giver et godt
og venligt indtryk af virksomheden.
Også her udnyttes potentialet for at

Figur 30: Danfoss – Praktik og specialer
Danfoss formår at kommunikere klart og effektivt til de studerende. Ved at
skrive på siden, hvilke bilag man skal vedlægge sin praktik- eller
specialeansøgning undgår virksomheden sandsynligvis en del opringninger
og e-mails.

give specifikke oplysninger om, hvilke bilag der skal vedlægges ansøgninger fra denne målgruppe.
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9.1.4.4

Personligt præg på informationen til nyuddannede

Danfoss har som nævnt et uddannelsesprogram for nyuddannede kaldet Postgraduate Rotational
Programme (Turnus), og også dette tilbud beskrives udførligt og professionelt, endda med de før
omtalte interviewfilm, der gør mulighederne mere anskuelige for de interesserede kandidater.
Desværre nævnes der ikke nogen kontaktperson for nyuddannede, der er henvist til at sende en
ansøgning med posten eller skrive en e-mail uden at kende modtageren af denne.
9.1.4.5

Størst fokus på de yngre målgrupper

Som det fremgår, er der masser af relevante oplysninger for i hvert fald de yngre målgrupper, mens vi
får indtryk af, at Danfoss ikke forestiller sig, at de erfarne har behov for at se meget mere end de
aktuelle ledige stillinger og eventuelt den engelsksprogede At Danfoss-præsentation (hvis de altså
regner ud, hvad der gemmer sig bag dén overskrift).

9.1.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Danfoss’ e-rekrutteringssite ligger med 76% lidt over gennemsnittet (72%) for sin brugervenlighed.
9.1.5.1

En ulogisk informationsarkitektur skader brugervenligheden

Hvis det ikke havde været for en udpræget ulogisk informationsarkitektur, ville navigationen på
Danfoss’ e-rekrutteringssite næsten have scoret topkarakter. Det største problem er, at sitet konstant
skifter mellem den danske og den engelske version, og selvom man klikker sig tilbage til den danske
version, skifter den ved næste klik på et link tilbage til engelsk. Samtidig er der nogle af sektionerne på
e-rekrutteringssitet, der enten kun findes på dansk (Elev eller lærling hos Danfoss) eller kun på
engelsk (At Danfoss og Postgraduate Rotational Programme (Turnus)), og dette er med til at gøre det
sværere at orientere sig mellem den danske og den engelske version. Det er vores formodning, at der
ligger nogle målgruppeovervejelser bag valget om kun at tilbyde en sektion på et af sprogene, som
f.eks. at elever alligevel kun rekrutteres i Danmark, eller at turnuskandidater skal være dygtige nok til
engelsk til at forstå de engelske tekster. Sprogproblematikken er også at finde i hovedmenuen, der
godt nok forbliver synlig, men konstant skifter mellem sprogene – endog til tider på kryds af det sprog
resten af sitet vises på.
9.1.5.2

Der åbnes for mange nye vinduer

Et andet, mindre problem er, at e-rekrutteringssitet åbnes i et nyt vindue, så klikker man sig bare et
par gange frem og tilbage mellem sitets forside og e-rekrutteringssitet, ender man med at have en del
vinduer åbne, uden at der er nogen særlig grund til dette. Dertil kommer, at præsentationen At
Danfoss af og til åbner sig selv som en pop up (det er ikke lykkedes os at regne ud, hvad det er, der
udløser dette).

9.1.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Den mediespecifikke formidling er ikke sitets stærke side, og det scorer kun 54% af de mulige point
mod et gennemsnit på hele 71%.

- 95 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

9.1.6.1

Teksterne er ikke gennemarbejdede

Dette skyldes for det første, at teksterne ikke virker gennemarbejdede og fri for fejl (bl.a. på grund af
de noget ubehjælpsomme engelske oversættelser), og sitet efterlader derfor et mindre professionelt
indtryk hos jobsøgeren, der ikke kan fortænkes i at miste tålmodigheden.
9.1.6.2

Billederne understøtter ikke indholdet

For det andet passer de hyppigt skiftende billeder, der findes på de fleste sider, dårligt eller slet ikke til
teksten, og de forstyrrer dermed mere end de understøtter indholdet. For det tredje præsenteres indholdet
på ingen måde koordineret og konsistent, hvilket den før omtalte skiften mellem dansk og engelsk er det
mest tydelige eksempel på.
9.1.6.3

Hyperlinking udnyttes ikke

Slutteligt gør Danfoss ikke meget for at kæde relaterede områder på sitet sammen gennem associativ
hyperlinking.

Alt i alt får Danfoss en flot placering i vores benchmarking, især for målgruppetilpasningen. Figur 31
opsummerer Danfoss’ resultater totalt og på de seks kategorier.
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Figur 31: Danfoss’ placering i benchmarkinganalysen
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9.2

BRUGERTEST

Danfoss’ e-rekrutteringssite bliver generelt godt
14

modtaget af testbrugerne. Der er mange

12

positive tilkendegivelser, men enkelte punkter,

10

især mulighederne for at identificere sig med

8

virksomheden er svære at få afdækket, da

6

testbrugerne savner noget konkret at forholde

4

sig til. Sitet bliver vurderet meget forskelligt –

2

Danfoss fik to topkarakterer, mange

0

Antal
testbrugere,
der giver
denne karakter

1

2

3

4

5

mellemkarakterer og fem totaller som laveste
karakter, jf. Figur 32.

Figur 32: Testbrugernes karakterer til Danfoss’
e-rekrutteringssite

9.2.1 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
9.2.1.1

Testbrugerne har ikke noget at forholde sig til

Jeg har slet ikke noget indtryk af virksomheden.
Der mangler information om virksomheden som arbejdsplads.

(Bilag 3: Brugertest 3)
(Bilag 3: Brugertest 13)

Det er meget teknisk og produktorienteret, hjemmesiden er ikke minded på jobsøgere.
(Bilag 3: Brugertest 17)
Halvdelen af testbrugerne giver udtryk for, at de ikke kan danne sig et indtryk af Danfoss som
arbejdsplads. De synes ikke, websitet lægger op til, at man skal læse om virksomheden, og de
kritiserer, at der ikke er flere bløde oplysninger. De mangler en reel mulighed for at kunne vurdere
virksomheden som arbejdsplads og søger forgæves efter oplysninger om medarbejderne og om
personalepolitiker. En enkelt testbruger mener, at flere bløde facts ville kompensere for det ellers
meget tekniske indhold på websitet og derved skabe en bedre kontakt til jobsøgeren.
9.2.1.2

Relevante oplysninger kan dog graves frem – under Press Room

På trods af den udtalte mangel på bløde facts, siger fire af testbrugerne, at de får et godt indtryk på
websitet, og at Danfoss virker som en virksomhed med glade medarbejdere. Én vurderer dette ud fra
underpunktet Number of employees i menupunktet Facts & Figures (under Press Room, som hun er
den eneste, der klikker sig ind på), hvor hun læser, at medarbejderne arbejder hos Danfoss i mange
år. En anden vurderer det ud fra menupunktet At Danfoss, som vi ellers ikke hørte mange positive
kommentarer til.
9.2.1.3

Meet Danfoss Live lyder som noget interaktivt

En enkelt testbruger opfatter Meet Danfoss Live (information om messedeltagelse og andre steder,
man kan møde Danfoss) som en invitation til at se medarbejderne og virksomheden. Hun er derfor en
anelse skuffet over indholdet, og foreslår efterfølgende at der godt kunne være en film om
medarbejderne. Hun bliver meget forundret da hun senere opdager, at Meet RPR’s live faktisk viser
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sig at være film om medarbejderne. En anden testbruger finder også RPR’s live og er meget
begejstret for muligheden for at se filmklip med nyuddannede i arbejde og synes i øvrigt, det er en god
service, at de kan downloades i forskellig hastighed.
9.2.1.4

Testbrugerne vil have mere indhold

I forhold til at kunne identificere sig med virksomheden efterspørger testbrugerne – ud over helt basale
informationer om virksomheden – mere indhold. En testbruger vil gerne have, at Danfoss oplyser om
lønninger i virksomheden, og to testbrugere savner en oversigt over alle de jobfunktioner, der er i
Danfoss, så man kan se alle de typer medarbejdere, de ansætter. Derudover har en af dem følgende
kommentar til det tomme punkt Coming Events: Coming Events… Nå, der er ingen; er de ved at lukke
ned eller hvad? (Bilag 3: Brugertest 12).

9.2.2 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
9.2.2.1

Gode stillingsopslag

Det er nemt for testbrugerne at finde ledige stillinger, og det er nemt for dem at vurdere, om de
opslåede stillinger er relevante for dem. Fem af testbrugerne giver positiv feedback på angivelsen af
beliggenhed og dato i oversigten over ledige stillinger. Til gengæld er et par af testbrugerne i tvivl om
de stillingsopslag, der står på engelsk, og de opdager ikke, at den geografiske oversigt faktisk viser, at
stillingerne godt kan være placeret i Danmark, selv om de er slået op på engelsk.
9.2.2.2

Positiv feedback på imødekommende information

Der er flere, der synes godt om, at Danfoss informerer om deres holdning til uopfordrede ansøgninger.
Der er også positiv feedback på information om messedeltagelse (Mød Danfoss live) og Praktik og
specialer. I parentes bemærket lader testbrugerne sig ikke forstyrre af den – for os at se – spøjse
overskrift Practical and thesis, der dukker op lige så ofte som den danske (og mere mundrette)
overskrift Praktik og specialer. I kraft af vores egen undren over overskriften forventer vi, at
testbrugerne vil kommentere på den, eller at de vil undre sig over den, men den giver ikke anledning til
undren eller tvivl under brugertestene.
9.2.2.3

Testbrugerne er overraskede over ikke at kunne søge online

Testbrugerne er overraskede over, at de ikke kan uploade ansøgning og CV på e-rekrutteringssitet.
En af testbrugerne ser, at elever og postgraduates kan søge online via henholdsvis en elektronisk
ansøgningsformular og e-mail, og kan ikke forstå, at det ikke er muligt for alle at søge online.
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9.2.2.4

Savner kontaktpersoner for jobsøgere

Nogle enkelte testbrugere finder
vinduet Information, hvor der er
kontaktoplysninger, men de fleste
overser det lille ikon. De, der finder
kontaktinformationerne, finder
adresser og hovednumre, hvilket
afleder en efterspørgsel efter
konkrete personer og specifikke
afdelinger. Testbrugerne bryder sig
ikke om, at de ikke ved, hvem de
skal kontakte. Til gengæld giver de
positiv feedback på informationen om
personaleservice, fordi det viser, at
virksomheden tager vare på de

Figur 33: Danfoss – Contact Danfoss
Testbrugerne efterspørger konkrete kontaktpersoner

ansøgninger, den modtager, og at
den er interesseret i ansøgerne.

9.2.3 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
Som den første af de e-rekrutteringssites, vi viste testbrugerne, har Danfoss målgruppeorienteret
indhold. Det påvirker testbrugernes oplevelser og holdninger en hel del, og det afstedkommer nogle
nye kommentarer og tanker. Det viser sig eksempelvis, at jo bedre virksomheden tiltaler nogle
målgrupper, jo mere påpeger testbrugerne, at nogle andre målgrupper ikke bliver tiltalt. Mere vil have
mere, kan man sige, og det er faktisk det, der kendetegner testbrugernes oplevelse af Danfoss’
målgruppeorientering. En testbruger beskriver sin opfattelse af den delvise målgruppeorientering
således: Når de henvender sig meget specifikt til nogen, virker det, som om de vælger resten fra
(Bilag 3: Brugertest 14).
9.2.3.1

God sektion til elever

Otte af de 20 testbrugere nævner elever som en af e-rekrutteringssitets målgrupper, fordi de synes,
Danfoss har en god og informativ elevsektion. Alligevel siger to af de tre elever, vi testede, at siderne
ikke henvender sig til dem, uden at de dog kunne forklare hvorfor.
9.2.3.2

Klart fokus på studerende

Danfoss har også en god studentersektion, og otte testbrugere synes, at e-rekrutteringssitet er meget
målrettet mod studerende og nævner, at de synes, det er rigtig godt med informationen om projekter
og praktik i virksomheden. Et par studerende efterspørger en kategori til studenterjob; når der allerede
er noget specifikt indhold til dem, mener de, det er en oplagt mulighed. En enkelt studerende
efterspørger også muligheden for at læse og/eller søge oplysninger om specifikke projekter i
virksomheden. Han kunne godt tænke sig at Danfoss slog nogle projekter op i sektionen til
studerende, og at de ikke kun gav de studerende mulighed for selv at foreslå et projekt.
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9.2.3.3

Mere business til de nyuddannede

Den sidste målgruppe, der bliver tiltalt specifikt på Danfoss’ e-rekrutteringssite, er nyuddannede
(postgraduates). En af de nyuddannede kan godt lide, at designet er mere business-agtigt
(testbrugerens udtryk) end resten af websitet og han siger, at postgraduate-siderne tiltaler ham mere
end resten. Alligevel mener han ikke helt, at det virker (at e-rekrutteringssitet kan få ham til at søge job
eller trainee-plads hos Danfoss), da Danfoss i kraft af resten af sitet stadig bærer for meget præg af at
ligge ude på den jyske hede. En anden nyuddannet mener også, at virksomhedens image er for jysk
og nørdet (testbrugerens udtryk), og begge de to nyuddannede foreslår flere business-billeder.
9.2.3.4

Men hvad med…

Udover at næsten halvdelen af testbrugerne faktisk nævner højtuddannede og fagfolk som
virksomhedens målgruppe, fæstner flere testbrugere sig ved, at e-rekrutteringssitet henvender sig
meget til studerende og elever. Én siger, at der burde være meget mere målgruppeorientering mod
top-ingeniører, som hun antager, er en vigtig målgruppe. Til sidst efterspørger en enkelt testbruger
information til ufaglærte, da hun gerne vil kende Danfoss’ holdning til ansøgere med praktisk erfaring
frem for en videregående uddannelse.

9.2.4 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
I første omgang er det let for testbrugerne at finde frem til de ledige stillinger, for det er det første link,
de møder på e-rekrutteringssitet. Herefter må de gå tilbage til forsiden, hvis de undervejs vil se de
ledige stillinger igen, og så virker det pludselig ikke så smart mere. En af testbrugerne undrer sig over,
at der ikke er et link til de ledige stillinger i venstremenuen.
9.2.4.1

Testbrugerne har svært ved at finde de relevante oplysninger

Det virker ikke, som om de har overvejet deres informationsarkitektur. Det er alt for rodet, og der er for
mange niveauer.
(Bilag 3: Brugertest 14)
De har gemt informationerne under nogle enkelte målgrupper.

(Bilag 3: Brugertest 15)

Testbrugerne navigerer ofte ud fra forsiden (Home). De har svært ved at finde frem og tilbage og
starter derfor forfra mange gange. Mange giver udtryk for, at det er svært at danne sig et overblik over
indholdet, og de synes, at meget af indholdet er ulogisk placeret. De opdager noget et sted (f.eks.
informationer til elever), og kan ikke forstå, at de ikke kan finde tilsvarende informationer et andet sted
(f.eks. samme type informationer til erfarne jobsøgere). Således er der flere små forhindringer for
testbrugerne, hvilket dog tilsyneladende ikke påvirker deres vurdering af sitet nævneværdigt.
9.2.4.2

Sitemappet gør navigationen lettere

Tre af testbrugerne benytter sig at sitemappet for at kunne svare på de spørgsmål, vi stiller dem. De
er tilfredse med sitemappet, som de lader forstå, at de har brug for, fordi de ikke kan gennemskue
informationsarkitekturen.
9.2.4.3

Der er for mange vinduer

Under testene af Danfoss’ e-rekrutteringssite, er der flere der kommenterer på antallet af vinduer der
åbner af sig selv. Det undrer et par af testbrugerne, at e-rekrutteringssitet ligger i et separat vindue, og
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en testbruger (som selv har erfaring med webdesign) kommenterer på, at det er ulogisk, når nu
designet og hovedmenuen forbliver den samme. En enkelt testbruger kan godt lide, at han kan se
flere vinduer på samme tid.
9.2.4.4

Pop up = reklame

Sitet har et pop up-vindue (At Danfoss-præsentationen), som syv af testbrugerne siger, er forstyrrende
eller irriterende. Næsten alle opfatter vinduet som en reklame (mens det i virkeligheden er information
om Danfoss), og de fleste lukker det ned uden at læse det.
9.2.4.5

Irriterende skift mellem dansk og engelsk

Det er altså virkelig irriterende, at den hele tiden går over på engelsk.
Er det mig? Jeg ved ikke, hvorfor den gør det, men det er ret forstyrrende.

(Bilag 3: Brugertest 3)
(Bilag 3: Brugertest 11)

Det er forvirrende og i enkelte tilfælde frustrerende for testbrugerne, at sitet skifter mellem dansk og
engelsk. Nogle gange kan testbrugerne gå tilbage til dansk, andre gange må de starte helt forfra – og i
enkelte tilfælde kan de kun få fat i den engelske side. Dette er et irritationsmoment, der bliver
kommenteret meget på undervejs – 17 ud af de 20 testbrugere kommenterer på skiftene mellem
dansk og engelsk.

9.2.5 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
9.2.5.1

De korte tekster er lette at læse

Der er meget positiv feedback på kommunikationen på Danfoss’ e-rekrutteringssite. Flere
kommenterer på teksternes længde, som de beskriver som ”passende”, ”ikke for lang” og ”let at læse”.
Én fremhæver ”oplysningerne in brief” og kan godt lide, at teksterne er korte og præcise.
Overskrifterne bliver også fremhævet som gode og sigende. To af testbrugerne synes, at sproget er
for nede på jorden, og kan ikke lide formuleringer som ”tjek ledige stillinger”. Derudover er der nogle
enkelte kommentarer, der går på manglende fremhævelser i teksterne; testbrugerne mener, at det
ville målrette deres læsning på e-rekrutteringssitet. Testbrugerne kan godt lide disponeringen af
siderne, fordi der er mange underpunkter; de kan godt lide, at de selv kan vælge hvad de vil læse, og
de beskriver indholdet som enkelt og godt opbygget.
9.2.5.2

Delte meninger om billederne

Der er delte meninger om grafik og layout på Danfoss’ website og e-rekrutteringssite. Billederne bliver
af fire testbrugere rost for at skabe en god sammenhæng mellem sitet og virksomheden, mens selve
sitet af to testbrugere bliver kritiseret for at være kedeligt at se på, for ikke at skabe en overordnet
helhed. Fælles for testbrugerne er en undren over de forskellige typer design på siden; flere
fremhæver f.eks. forsiden vs. postgraduate-siderne og spørger sig selv, om det er virksomhedens
måde at forsøge at henvende sig til forskellige mennesker på.
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9.2.6 Sammenfatning af brugertestene
Der er delte meninger om Danfoss’ e-rekrutteringssite, men vurderingen er overvejende positiv. Der er
mange gode ting, som testbrugerne roser, men de manglende informationer om eksempelvis
virksomheden som arbejdsplads, gør, at sitet ikke er helt i orden. Brugertestene viser, at Danfoss’ site
er rigtig godt på vej, men at der lige mangler dét ekstra, til at gøre sitet rigtig attraktivt for testbrugerne.

9.3

VIRKSOMHEDENS SITUATION

Med omkring 17.000 ansatte, har Danfoss et stort rekrutteringsgrundlag, og virksomheden har
tilsyneladende også gjort meget ud af at udvikle et e-rekrutteringssite, som mange jobsøgere kan
bruge til noget. Det ville have været interessant for os at tale med Danfoss, da der er flere valg og
prioriteringer på e-rekrutteringssitet, vi ikke helt forstår. Da vi imidlertid ikke kunne gennemføre
interview med virksomheden, kommer vi her med vores anbefalinger, som er baserede på
benchmarkinganalysen og brugertestene.

9.4

ANBEFALINGER

9.4.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
Danfoss’ e-rekrutteringssite efterlader generelt et meget teknisk indtryk hos testbrugerne, og på dette
site vil det derfor efter vores mening være af stor værdi med en lille teaser om HR-området allerede på
websitets startside.

9.4.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
I denne kategori er Danfoss bedre placeret i benchmarkingen, hvor vi grundigt har afsøgt hele sitet for
identifikationsmuligheder, end i brugertestene, hvor meget få testbrugere finder ret meget at
identificere sig med – og det endda til trods for, at vi har en klar fornemmelse af, at visse testbrugere
ikke ville være blevet nær så længe på sitet, hvis de ikke havde befundet sig i testsituationen.
9.4.2.1

At Danfoss skal have en anden form…

Da de fleste testbrugere ikke interesserer sig for linket At Danfoss ude i venstremenuen og lukker
vinduet ned, når det popper op i løbet af deres besøg på sitet, foreslår vi, at indholdet i At Danfoss får
en anden form. Indholdet skal integreres som en del af e-rekrutteringssitet (og altså ikke ligge i en pop
up), og strukturen bør ændres fra sekvens- til gitter-struktur, så jobsøgeren selv kan bestemme, hvad
han vil læse og i hvilken rækkefølge. Dette er især vigtigt, fordi At Danfoss pop up’en er ret lang. En af
grundene til testbrugernes manglende interesse lader til at være overskriften, der ikke siger dem noget
– den bør altså også hedde noget andet.
9.4.2.2

… og så skal den oversættes til dansk også

Der er ingen grund til ikke at tilbyde At Danfoss i en dansk version, hvor indforståede henvisninger til
danskernes uvilje mod at flytte langt væk på grund af arbejdet også ville virke bedre. Engelsksprogede
ansøgere har sandsynligvis alligevel ikke megen nytte af dette typisk danske præg, hvis de ikke
kender så meget til Danmark – og hvis dette er tilfældet har de måske mere brug for et danmarkskort
end for at få at vide, at Danfoss ligger In Jutland, at the butt end of 1000 Danish jokes. Vores
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anbefaling er med andre ord at lave en dansk version, der tager udgangspunkt i danske jobsøgeres
generelle forestillinger om virksomheden og dens beliggenhed samt en engelsk version, der giver en
mere overordnet introduktion til virksomheden for de, der ikke kan dansk.
9.4.2.3

Giv alle målgrupperne en personlig præsentation

For at imødekomme testbrugernes efterspørgsel efter et mere konkret indblik i, hvordan det er at
arbejde hos Danfoss, anbefaler vi at videreføre den personificerede præsentation af medarbejdere fra
Postgraduate Rotational-programmet til virksomhedens øvrige rekrutteringsmålgrupper. Det behøver
ikke nødvendigvis være i form af film, men kan også indbygges i indholdet fra At Danfoss eller være i
form af medarbejderportrætter.
9.4.2.4

Lav en oversigt over stillingstyper i virksomheden

En anden måde at vise hvor bredt Danfoss faktisk rekrutterer, er ved at lave en oversigt over de
forskellige jobtyper i virksomheden – testbrugerne var meget positive over for den liste, som ISS har
på sit e-rekrutteringssite. Danfoss kunne desuden supplere listen med links til uddybende beskrivelser
eller medarbejderportrætter for på én gang at give det hurtige overblik til de travle og den uddybende
præsentation til de meget interesserede.
9.4.2.5

Vis billeder af medarbejderne

Som en sidste ting i denne kategori kunne flere billeder af medarbejdere – eksempelvis i forskellige
faglige situationer – være med til at bløde lidt op på det meget tekniske og ikke-jobsøgerorienterede
indtryk, som mange testpersoner synes, at sitet giver.

9.4.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
9.4.3.1

Indføj et link til de ledige stillinger i venstremenuen

Vi foreslår at placere et link til Ledige stillinger i venstremenuen, da det således vil være tilgængeligt
fra alle andre sider på e-rekrutteringssitet. Ellers er det for besværligt at finde de ledige stillinger, hvis
ikke man er på e-rekrutteringssitets forside.
9.4.3.2

Nævn ansøgningsfristen

En væsentlig mangel ved mange af jobannoncerne er, at der ikke nævnes nogen ansøgningsfrist.
Jobsøgeren kan godt nok få at vide, hvornår annoncen er blevet offentliggjort, men det er ikke godt
nok i forhold til, at han skal vide, hvor lang tid han har til at arbejde på sin ansøgning.
9.4.3.3

Hjælp jobsøgerne i ansøgningsprocessen

Vi anbefaler også Danfoss at give jobsøgeren nogle gode råd til hans ansøgning, så han blandt andet
ved, hvilke bilag han skal lægge ved, og hvad virksomheden allerhelst vil vide om ham. Dette findes
allerede i sektionen for elever og lærlinge, men der vil de fleste andre jobsøgere næppe klikke sig ind,
samtidig med at det varierer fra målgruppe til målgruppe, hvilke bilag der er relevante. Vi anbefaler
således målgruppetilpasning af dette element, der understøtter rekrutteringsprocessen.
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9.4.3.4

Opret en e-mailadresse til ansøgninger

Også hvad angår online ansøgninger er der stor forskel på, hvilke muligheder de forskellige
målgrupper tilbydes. Det behøver i og for sig ikke være nogen ulempe, da de sandsynligvis alligevel
ikke behandles under et. Alligevel anbefaler vi at give alle målgrupper mulighed for at ansøge online –
både som reaktion på en jobannonce og uopfordret. Testbrugerne efterspørger en CV-bank, men en
simpel e-mailadresse ville også være godt nok til at give de uopfordrede jobsøgere mulighed for at
sende deres ansøgning online.
9.4.3.5

Nævn specifikke kontaktpersoner

For alle rekrutteringsmålgrupper anbefaler vi at nævne en specifik kontaktperson, hvilket i dag kun
findes i sektionen Praktik og specialer for studerende. Selvom der findes nogle e-mailadresser i
kontakt-oversigten (det lille i-ikon i øverste højre hjørne, som de fleste testbrugere overser), er disse
adresser ikke specifikt rette mod jobsøgere, og det er ikke klart, hvem man skal henvende sig til med
hvilke spørgsmål.

9.4.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
9.4.4.1

Giv hver målgruppe sin egen sektion

For jobsøgeren ville det være en fordel, hvis han kunne finde alle relevante informationer i en og
samme sektion, som det f.eks. er tilfældet for elever og lærlinge. Fra hver målgruppes sektion bør der
være links til de oplysninger, der ikke nødvendigvis er målgruppespecifikke, nemlig bløde og hårde
facts om virksomheden samt ledige stillinger, hvis det er relevant. I praksis vil dette betyde, at
sektionerne Praktik og specialer og Mød Danfoss Live slås sammen til en fælles sektion for
studerende, der ud fra testbrugernes anbefalinger godt kunne bruge en liste over ledige studiejob og
specifikke projekter svarende til den nuværende oversigt over aktuelle praktikpladser.

9.4.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
9.4.5.1

Adskil den danske version fra den engelske

Generelt dominerer den engelske version af indholdet, og da 17 af de 20 testbrugere som nævnt blev
påvirkede af skiftet mellem dansk og engelsk, er det et punkt, som det er vigtigt at rette op på.
Adskillelsen skal naturligvis være gennemført og vedrører således ikke kun sektionerne på erekrutteringssitet, men også den øverste hovedmenu. Vi vil anbefale Danfoss at overveje ikke at
inkludere alle sektioner i begge sprogversioner, hvis ikke de er relevante for begge sproggrupper – og
er de det, skal de oversættes for at give jobsøgeren et bedre overblik over relevante og irrelevante
oplysninger på sitet. Eksempelvis findes sektionen Elever eller lærling hos Danfoss kun på dansk –
sandsynligvis af hensyn til målgruppen – og derfor er det ikke nødvendigt at have den med i den
engelske menu, for hvad skal ikke-dansktalende egentlig bruge en uforståelig sektion til?
Informationen til de nyuddannede findes i dag kun på engelsk, og det, tror vi, skyldes et ønske om at
vise, at programmet er internationalt. Men hvem har egentlig opfundet, at information automatisk er
international, når den præsenteres på engelsk, og hvorfor skulle man ikke kunne kommunikere
internationalitet på dansk?
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9.4.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
9.4.6.1

Foretag et engelsk sprogtjek

Den ulogiske informationsarkitektur gør, at teksterne ikke præsenteres på en koordineret og
konsistent måde, og jobsøgeren kommer derved til at fokusere mere på koden end på budskabet.
Dette forstærkes af, at teksterne ikke er gennemarbejdede, og især af at de engelske oversættelser er
noget ubehjælpsomme. Dette bør der rettes op på.
9.4.6.2

Lav links til relaterede sider

Derudover bør hyperlinking udnyttes bedre til at give jobsøgeren mulighed for at navigere til relaterede
oplysninger i andre sektioner og på andre subsites, da hypertekst jo er en af de mest fremtrædende
fordele ved internetmediet.

9.5

DELKONKLUSION: FIRETRINSANALYSE AF DANFOSS’ SITE

Danfoss’ e-rekrutteringssite får en flot placering i benchmarkinganalysen og får også megen ros for
indholdet af testbrugerne. Formen bør der dog justeres på, så informationsarkitekturen bliver mere
logisk (for jobsøgeren), og indholdet tilpasses bedre til internetmediet. Endelig anbefaler vi et mere
tydeligt personligt præg, der giver jobsøgeren mulighed for at identificere sig med virksomheden.
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10 ISS Danmark
10.1 BENCHMARKINGANALYSE
ISS scorer blot 52% af de mulige point og ligger dermed på en tredivteplads. Kun på brugervenlighed
ligger ISS over gennemsnittet, men stadig hele syv procentpoint under den bedste i denne kategori.
Det er især en manglende indholdsmæssig målgruppetilpasning og en ringe understøttelse af
rekrutteringsprocessen, der trækker sitet ned.

10.1.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
Websitets forside er generelt god,
om end efter vores mening ikke så
visuelt interessant og lidt svær at
overskue, fordi den indeholder
mange typer oplysninger til flere
forskellige målgrupper, heriblandt
kunder, konkurrenter og potentielle
samt nuværende medarbejdere.

Forsiden tilbydes (ligesom hele
websitet i øvrigt) udelukkende på
dansk; ikke-dansktalende formodes
at være interesserede i ISSgruppens struktur og henvises
derfor på engelsk til koncern-

Figur 34: ISS – Forsiden
ISS’ forside er mildest talt en blandet landhandel, og selvom det er positivt,
at ingen interessentgrupper – og derfor heller ikke jobsøgerne – er oversete,
giver forsiden et lidt rodet og ufokuseret indtryk. Hvem f.eks. opskrifterne,
mobil-logoet og debatforummet er henvendt til, kan vi ikke regne ud.

websitet.

10.1.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
ISS scorer knap tre fjerdedele (74%) af de mulige point i denne kategori, hvilket er syv procentpoint
under gennemsnittet og ligger midt mellem de højest og den lavest scorende.
10.1.2.1 Det personlige præg mangler
En klar værdikommunikation og fokus på arbejdsforhold (Personalepolitik) og uddannelsesmuligheder
er ISS’ forcer inden for kategorien, mens personificerede identifikationsmuligheder mangler for at
placere sitet helt i top. Der er ingen oplysninger om stillinger i udlandet, og vi får ikke indtryk af at ISS
profilerer sig på sin internationalitet. Dette til trods for at ISS-gruppen faktisk er en international
koncern, hvilket på sin vis understreges af, at virksomheden konsekvent benævnes ISS Danmark og
ikke bare ISS.
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10.1.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Understøttelse af rekrutteringsprocessen en af de svage sider ved ISS’ e-rekrutteringssite, der med
under halvdelen af den mulige score ligger på sidstepladsen. Med de opnåede 51% af
maksimalscoren ligger sitet et godt stykke under gennemsnittet på 67%.
10.1.3.1 Sitet er ikke interaktivt nok
Hovedårsagen til den svage placering i kategorien understøttelse af rekrutteringsprocessen skal
findes i en ringe udnyttelse af internettets muligheder for at gøre processen lettere for både ansøger
og virksomhed. ISS tilbyder slet ingen elektroniske ansøgningsmuligheder og giver heller ikke
jobsøgeren mulighed for at screene sig selv eller anbefale ledige stillinger til potentielle kandidater ved
at videresende opslag via e-mail. Jobsøgeren får heller ikke mulighed for at holde øje med ledige job
gennem en jobagent.
10.1.3.2 Jobannoncerne er for dårlige
Jobannoncerne lader også en del tilbage at ønske. Det største problem er overskriften, der for cirka
halvdelens vedkommende lyder ”medarbejder” og dermed ikke kan siges at være dækkende for
stillingens indhold. En anden vigtig oplysning, der mangler, er ansøgningsfristen; jobsøgeren er
tvunget til at orientere sig efter, om stillingen stadig er slået op, når han skal finde ud af, om det stadig
er relevant at søge.
10.1.3.3 Jobsøgeren hjælpes ikke på vej i ansøgningsprocessen
ISS har en database med ledige stillinger, men dette er stort set også den eneste understøttelse af
ansøgningsprocessen, der findes. Der er ingen beskrivelse af, hvordan processen forløber, ligesom
jobsøgeren heller ikke får hjælp til, hvad han skal lægge vægt på i sin ansøgning, eller hvilke bilag han
skal sende med. Det er ikke let at finde, men ISS viser faktisk sin holdning til uopfordrede ansøgninger
– indirekte i hvert fald. I vinduet med kontaktoplysninger står nemlig, at uopfordrede ansøgninger ikke
modtages via e-mail, og det må vel betyde, at de modtages på anden vis, nemlig via de postadresser,
der er oplyst i kontaktvinduet.

10.1.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
ISS opnår som nævnt kun 6% af de mulige point for sin indholdsmæssige tilpasning til forskellige
rekrutteringsmålgrupper. Det skal bemærkes, at resultatet ved første øjekast virker urimeligt lavt, i
betragtning af at ISS ikke tilbyder elev- og lærepladser. Men da ISS er en af Danmarks største
virksomheder, mener vi, at uddannelsessøgende unge har ret til at forvente, at der i det mindste
oplyses om, hvorvidt virksomheden tilbyder erhvervsuddannelser.
10.1.4.1 Indholdet mangler fokus
Målgruppetilpasningen – eller rettere sagt manglen på samme – er en væsentlig svaghed ved erekrutteringssitet, for alle målgrupper præsenteres for det samme materiale, der derfor er (for) bredt
formuleret. Med andre ord tilbydes hverken elever og lærlinge, studerende, nyuddannede eller erfarne
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oplysninger, der er særligt relevante i forhold til det, netop disse grupper søger42. Den eneste form for
målgruppetilpasning findes i jobannoncerne. Her tiltales potentielle rengøringsmedarbejdere i en
uformel tone og med et ordvalg, der er ligetil og efter vores vurdering svarer til målgruppens
dagligdagssprog. Disse annoncer er forholdsvis korte, mens stillingsopslag efter mellemledere er
længere og mere formelle i ordvalg og tone43. Forståelsen for at målgruppetilpasse indholdet er altså
til stede, men bruges ikke som gennemgående princip.

10.1.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Brugervenligheden på e-rekrutteringssitet ligger med 79% syv procentpoint over gennemsnittet og
dermed et godt stykke over det lavest scorende site i kategorien, FLS med 33%.
10.1.5.1 Brugervenligheden er i orden
Hovedmenuen forbliver synlig, linkene er ret lette at genkende og gennemskue, og det er muligt at
komme både tilbage til forrige side og til websitets startside uden at bruge browserens
navigationsmuligheder. Derimod er informationsarkitekturen ikke altid helt logisk. F.eks. findes der en
udmærket beskrivelse af hvert forretningsområde inden for ISS, men jobsøgeren skal forlade erekrutteringssitet gennem det lidt mystiske link find din service kategori på siden Jobfunktioner i ISS
Danmark for at finde disse beskrivelser. Den lodrette scrollning på siden Personalepolitik langt fra
acceptabel, for siden er meget lang.

10.1.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Når sitet kun scorer 61% af de
mulige point i denne kategori,
skyldes det primært, at flere tekster
bærer præg af ikke i stil og
disponering at være tilpasset
internettet (eller
kommunikationssituationen generelt
for den sags skyld). Det gælder
blandt andet siden Personalepolitik,
der ud over at tiltale den forkerte
målgruppe også er meget lang og
tung at komme igennem.
Figur 35: ISS – Personalepolitik
Budskabet om at der er plads til alle i ISS forankres via billederne.

Sitet scorer kun middelhøjt på den
koordinerede og konsistente præsentation af indholdet, for der er stor forskel på kvaliteten af
jobannoncerne, ligesom de øvrige sider også svinger en del med hensyn til omfang og tilpasning til
kommunikationssituationen.

42

43

Vi fandt godt nok tre linier om en lederuddannelse på siden Uddannelse i ISS Danmark, men dette var for lidt og for upræcist
til at vi kunne kategorisere det som oplysninger om forskellige trainee-programmer.
På undersøgelsestidspunktet var der kun annoncer efter rengøringspersonale og mellemledere; screenshottet i Figur 38 er af
list nyere dato.
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De valgte billeder passer fint til indholdet, eksempelvis ledsages budskabet om åbenhed over for alle
nationaliteter og religioner af et billede af to kvinder, der ser ud til at have hver deres etniske
oprindelse.
Vi har ikke fundet ret mange hyperlinks, der sender jobsøgeren videre til relaterede oplysninger, og
det trækker sitet lidt ned, at denne åbenlyse fordel ved internettet ikke udnyttes.

Alt i alt får ISS’ e-rekrutteringssite en svag placering i vores benchmarking, primært fordi indholdet
ikke er tilpasset målgrupperne, og sitet ikke understøtter rekrutteringsprocessen, jf. Figur 36.
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Figur 36: ISS Danmarks placering i benchmarkinganalysen

10.2 BRUGERTEST
Testbrugerne har generelt positive oplevelser
på ISS’ e-rekrutteringssite og giver det høje

14

karakterer, jf. Figur 37.
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Figur 37: Testbrugernes karakterer til ISS’
e-rekrutteringssite

og at indholdet er nemt at forstå (primært fordi
det er på dansk). E-rekrutteringssitet bliver generelt vurderet højt – seks testbrugere sagde imidlertid
efter alle fire brugertest, at de havde bedømt det for højt.
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10.2.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
10.2.1.1 Falsk klik
Halvdelen af testbrugerne bruger et falsk klik for at komme frem til e-rekrutteringssitet, idet de
forventer, at Job og karriere er en forside. De fleste vælger at betragte det sidste punkt i drop downmenuen Job og Karriere (dvs. Ledige stillinger) som forsiden for e-rekrutteringssitet.

10.2.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
Halvdelen af testbrugerne synes, det er nemt at få et indtryk af ISS. De synes, der er mange gode og
nemt tilgængelige oplysninger, der kan give dem et indtryk af virksomheden, og de fleste opfatter i
kraft af indholdet i Om ISS Danmark og Job og karriere ISS som en åben, fordomsfri og ansvarlig
virksomhed. Kun en enkelt testbruger fortolker oplysningerne under Personalepolitik på en anden
måde og opfatter ISS som kontrollerende, med mange regler og uden plads til individualister.
10.2.2.1 Testbrugerne kan godt danne sig et indtryk
Både e-rekrutteringssitet og det øvrige website giver testbrugerne indirekte mulighed for at vurdere sig
selv i forhold til virksomheden; seks fortæller, at indholdet giver dem mulighed for at se, om de passer
ind, og de er positive over for personalepolitikken og igen menupunktet Om ISS Danmark. Én siger
om indholdet på websitet, at det sparer tid for ISS, hvis jobsøgeren læser det hele, inden han går til
samtale. Testbrugeren indikerer dermed, at indholdet ville være brugbart for hende i en
jobsøgningssituation.

Der er enkelte negative holdninger til jobsøgerens identifikation med virksomheden; enkelte
testbrugere synes, at ISS iscenesætter sig selv alt for meget ved at skabe så meget fokus på
fællesskabet og virksomheden som en helhed. Det vurderer de ud fra deres kendskab til ISS og deres
opfattelse af, at de fleste jobfunktioner rent faktisk udføres individuelt.

10.2.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
10.2.3.1 Brugerne vil have mere interaktivitet
Næsten gennemgående bemærker testbrugerne, at ISS’ e-rekrutteringssite ikke er interaktivt nok – 13
ud af de 20 testbrugere efterspørger enten muligheden for at registrere sit CV eller for at tilmelde sig
en jobagent. Efterspørgslen efter dette er ganske sikkert påvirket af tilstedeværelsen af samme hos
FLS (som de altså testede først), men altså alligevel markant. En del testbrugere nævner ISS’
formodede målgruppe (ufaglærte) som forklaring på manglende interaktivitet, men ud fra deres egne
behov, mener de, at muligheden bør foreligge.

En enkelt testbruger synes, at ISS fremstår som en gammeldags virksomhed, fordi man kun kan
sende sin ansøgning pr. brev. Hun mener ikke, det virker tidssvarende. Den manglende interaktivitet
får dermed betydning for ISS’ image hos testbrugeren.
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10.2.3.2 Stillingsopslag
Flere testbrugere giver positiv
feedback på de oplysninger, der
bliver givet i stillingsopslagene.
Testbrugerne synes, at
stillingsopslagene er overskuelige og
kan godt lide, at de angiver
beliggenhed og dato for, hvornår de
er slået op. De kan også godt lide
listen over ledige stillinger, som de
finder nemt og hurtigt. Til gengæld
påpeger 9 af de 20 testbrugere, at de
ikke kan gennemskue alle
overskrifterne på stillingsopslagene –
én spørger f.eks. Medarbejder, hvem

Figur 38: ISS – Ledige stillinger
Linkene til de ledige stillinger hos ISS er ofte ikke mere sigende end blot
”medarbejder”, og det er efter vores mening ikke en dækkende overskrift
– især ikke hvis der en dag er mere end 10-15 ledige stillinger.

mon det er? (Bilag 3: Brugertest 18).
10.2.3.3 Savner kontaktpersoner
Testbrugerne har svært ved at finde en person eller afdeling at kontakte hos ISS, og det er der flere
negative reaktioner på i form af kommentarer som: De vil åbenbart ikke snakke med folk (Bilag 3:
Brugertest 14). Enkelte finder kontaktboksen via linket i højre hjørne, men tilskriver den ikke samme
værdi som en egentlig mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder – bl.a. fordi der hverken
står specifikke navne eller afdelinger. I øvrigt undrer det et par af testbrugerne, at ISS i Kontaktvinduet oplyser om virksomhedens holdning til uopfordrede ansøgninger, fordi kontaktvinduet ikke kun
gælder for e-rekrutteringssitet, men for hele websitet. Testbrugerne påpeger, at det står et ulogisk
sted, og at det jo eksempelvis ikke kommer virksomhedens kunder ved.

10.2.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
10.2.4.1 Testbrugerne kan ikke identificere målgrupperne
Under besøget på ISS’ e-rekrutteringssite og øvrige website er testbrugerne uenige om, hvem
virksomhedens målgruppe(-r) er. Enkelte af testbrugerne ser på ISS’ oversigt over jobfunktioner og får
således en opfattelse af, hvor mange forskellige mennesker ISS ansætter. Resten gætter, fordi ingen
målgrupper er direkte tiltalt. De fleste associerer udelukkende ISS med rengøring.
10.2.4.2 De højtuddannede føler sig ikke tiltalt
Nogle af testbrugerne afskærer sig selv som målgruppe pga. de ledige job, der er opslået (primært
servicejob), men de fleste siger, at virksomheden søger alle slags mennesker – dog, påpeger nogle,
alle på nær højtuddannede. Denne opfattelse bliver understøttet af en specifik kommentar fra en
nyuddannet cand.merc. Han kommenterer, at billedvalg og design ud fra hans opfattelse på ingen
måde henvender sig til cand.merc.er og andre højtuddannede. I forlængelse af dette foreslår en
anden nyuddannet (ingeniør), at hvis virksomheden vil tiltrække ansøgere med en højere uddannelse,
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bør de lave en specifik sektion til disse; Jeg kan ikke se mig selv søge job blandt de timelønnede
(Bilag 3: Brugertest 18).

10.2.5 E-rekrutteringssite skal være brugervenligt
Det er nemt at finde de ledige stillinger!

(Bilag 3: Brugertest 1)

Hjemmesiden og jobsiderne er overskuelige.

(Bilag 3: Brugertest 6)

Overordnet set er testbrugerne positive i forhold til brugervenligheden på ISS’ site – halvdelen synes,
at sitet er nemt at bruge, og en stor del af glæden kommer tilsyneladende af, at siden er relativt simpel
og at den er på dansk (igen sandsynligvis påvirket af de dårlige oplevelser på fls.dk).
10.2.5.1 Informationsarkitekturen gemmer det gode indhold
Generelt er det vores opfattelse, at det var nemt for testbrugerne at navigere på ISS’ website og erekrutteringssite. Imidlertid virker informationsarkitekturen ikke altid gennemtænkt på testbrugerne.
Eksempelvis indeholder punktet Jobfunktioner et link til siden find din service kategori, der giver
uddybende beskrivelser om mange forskellige job i ISS. Siden bliver desværre kun fundet af én enkelt
testbruger. Punktet Helhedsbillede lader også til at interessere testbrugerne. En enkelt testbruger
mener dog, at det er mere held end forstand, at han finder det, da han ikke havde regnet ud, hvad der
gemte sig bag overskriften. Han synes, at indholdet er for godt gemt.
10.2.5.2 Drop down-menuer
En del af testbrugerne kommenterer på drop down-menuerne, som de synes giver et godt overblik
over websitets indhold. Der er dog også en del forvirring over sammenhængen mellem rullemenu og
venstremenu, som ikke alle opdager, er den samme.
10.2.5.3 Medarbejderportal
Fem af testbrugerne forsøger at klikke på medarbejderportalen, som de ikke har forstået, kun
henvender sig til ansatte. Overskriften betyder for dem, at der må stå noget om at arbejde hos ISS og
generelle informationer til kommende såvel som allerede ansatte.
10.2.5.4 Søgefunktion
Næsten halvdelen af testbrugerne anvender søgefunktionen, men synes at den giver alt for mange
hits. De opgiver derfor at bruge den og søger videre på egen hånd.

10.2.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
10.2.6.1 Sproget er godt, men teksten kan ikke skimmes
Sproget er meget nede på jorden.

(Bilag 3: Brugertest 12)

Det er let at læse – det er skrevet til almindelige mennesker.

(Bilag 3: Brugertest 13)

Der er mange spontane kommentarer til kommunikationen på ISS’ site – der er delte meninger om
tekst og skrivestil, nogle synes teksten er let at læse, men flere synes den er dårlig; fem testbrugere
siger direkte, at der er for meget tekst. Lige netop kommentarerne til for meget tekst betragter vi
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imidlertid ikke som et konsekvent problem – det kommer sig tilsyneladende af den lange
Personalepolitik, men gælder ikke resten af websitet. Enkelte kommenterer, at der mangler
overskrifter i afsnittene, hvilket ville gøre dem lettere at læse. Og flere kommenterer på disponeringen
af indholdet – igen er det især Personalepolitik, der bliver fremhævet som for lang.
Personalepolitik er alt for lang. Jeg vil hellere have nogle kortere tekster og så nogle link.
Så kan jeg selv vælge, hvad jeg vil læse.
(Bilag 3: Brugertest 11)

10.2.6.2 Billeder
Der er også delte meninger om de billeder, som ISS bruger. Flest synes, at billederne er gode til at
skabe et billede af ISS, og at de ser ægte ud, men et par af testbrugerne synes ikke, at billederne og
indholdet passer sammen. En enkelt testbruger synes, det er et dårligt valg med billeder af ledelsen,
hvis ISS kun henvender sig til timelønnede (hvilket han formoder er tilfældet), mens fem andre
fremhæver billederne – især dem af unge mennesker – som gode og målgruppeorienterede.

10.2.7 Sammenfatning af brugertestene
Der er ikke nogen tvivl om, at testbrugerne godt kan lide ISS’ e-rekrutteringssite, fordi det er nemt at
bruge. De er begejstrede, fordi de kan løse de opgaver, vi stiller dem, og de vurderer sitet højt, fordi
det virker godt. Og selv om testbrugerne senere i testforløbet finder ud af, at der er en del indhold, der
godt kunne have været på ISS’ site, kan ISS bryste sig af mange positive tilkendegivelser, der går på
især brugervenligheden og webkommunikationen.

10.3 VIRKSOMHEDENS SITUATION
Med knap 250.000 ansatte, er ISS en af sværvægterne bl.a. de 32 virksomheder vi har udvalgt.
Rekrutteringsgrundlaget hos ISS er imidlertid lidt svært at definere, da rekrutteringen er delt op i flere
forskellige lag, alt efter hvilken funktion man skal ansættes i. Under vores interview (se Bilag 7:
Referat af virksomhedsinterview 2) med Jesper Lilholt (JL), der er personaleudviklingskonsulent i ISS,
fandt vi ud af, at der nærmest ikke bliver brugt nogen ressourcer på e-rekrutteringssitet, og at det
faktisk ikke er klart, hvor i organisationen ansvaret for sitet ligger. Ansvaret er fordelt mellem
kommunikationsafdelingen (form) og personaleafdelingen (indhold), men opdelingen lader ikke til at
virke – der er ikke rigtig nogen, der tager stilling til sitet, hvilket når alt kommer til alt ikke er den store
overraskelse, eftersom sitet fremstår meget lidt strategisk skarpt. Set ud fra vores synsvinkel er der
stor forvirring om, hvem sitet henvender sig til, og hvilken effekt det skal have.

10.3.1 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
10.3.1.1 Vil gerne foretrækkes som arbejdsgiver
JL understreger under vores interview, at ISS gerne vil ansætte medarbejdere, der vælger ISS frem
for en anden virksomhed (en tankegang der ikke er så udbredt i rengøringsbranchen), men at han ikke
vil sælge virksomheden via en masse smarte ord på e-rekrutteringssitet – og for den sags skyld heller
ikke via medierne. Han vil gerne have, at de ansatte er virksomhedens talerør, og at det er dem, der
profilerer ISS.
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10.3.2 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Der er tre hovedårsager til, at ISS’ e-rekrutteringssite ikke understøtter rekrutterings-processen bedre,
end tilfældet er.
10.3.2.1 Sitet mangler strategisk fokus
For det første er det ikke JL's afdeling (der som nævnt er ansvarlig for indholdet på erekrutteringssitet), som modtager de fleste ansøgninger. Det gør nemlig det såkaldte Jobcenter for de
timelønnede, og her foretrækker man klassiske papiransøgninger, der blandt andet skal påvise
jobsøgerens evne til at formulere sig på dansk (et krav ved ansættelsen; derfor findes sitet heller ikke
på engelsk). Der er med andre ord ikke overensstemmelse mellem, hvem e-rekrutteringssitet ifølge
ISS er tænkt til (funktionærer), og hvem det efter både vores og testbrugernes mening henvender sig
til (timelønnede).
10.3.2.2 Outsourcing hæmmer interaktivitet og understøttelse af e-rekrutteringsprocessen
For det andet mener JL, at det giver mere administrationsarbejde at modtage ansøgningen
elektronisk, fordi han alligevel foretrækker at arbejde med den i papirform. For det tredje er selve
administrationen af jobannoncerne outsourcet til rekrutteringsvirksomheden Ofir, der både er ansvarlig
for at offentliggøre dem på sin eget og på ISS’ website.

Under interviewet talte vi med JL om muligheden for at gøre e-rekrutteringssitet mere interaktivt, og
mulighederne er rent faktisk blevet diskuteret i ISS – bl.a. fordi Ofir kan administrere en jobagent.
Imidlertid mener JL for det første ikke, at der er nogen i organisationen, der vil bevilge penge til en
jobagent, på trods af at det kan gøres meget billigt.

Hvad angår testbrugernes forslag om en CV-bank, mener JL, at det er ensbetydende med en
standardiseret ansøgningsformular, og det bryder han sig ikke om. Han vil hellere modtage målrettede
ansøgninger fra de funktionærer, han skal ansætte, og eftersom Jobcentret allerede tager sig af
ansøgningerne fra de timelønnede, ser han ikke umiddelbart meget formål i at implementere
systemerne pt.
10.3.2.3 Stillingsopslagene giver god mening – hos Ofir
Hvad angår de uigennemskuelige overskrifter ”frisk”, ”medarbejder” osv. forklarer JL, at de bunder i
samarbejdet med Ofir. ISS’ stillinger bliver slået op i forskellige kategorier inde på Ofirs site (f.eks.
rengøring), hvor det således giver mening ikke at skrive en specifik stillingsbetegnelse på hvert
opslag. På ISS’ e-rekrutteringssite bliver alle stillinger imidlertid slået op samme sted, hvilket altså
efterlader et manglende led, som man ikke har gjort noget ved.
10.3.2.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
Understøttelsen af rekrutteringsprocessen lider som nævnt under, at e-rekrutteringssitet savner et
strategisk formål, dvs. om, hvordan og hvorfor det skal kommunikere til funktionærer, timelønnede
eller begge grupper. JL forklarer, at det er meningen, at alle jobsøgere kan bruge e-rekrutteringssitet
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til informationssøgning, men at man f.eks. ikke forventer, at timelønnede sætter sig ind i al indholdet.
Dvs. at den målgruppe, som alle forbinder med ISS (rengøringspersonale), dem henvender
virksomheden sig ikke til. JL vil derimod gerne have, at funktionærer og stabsfunktioner sætter sig ind
i indholdet, hvilket vi finder lige så interessant, da nærmest ingen af vores testbrugere forbinder disse
målgrupper med e-rekrutteringssitet – eller med virksomheden for den sags skyld.

ISS’ website var oprindeligt et internt projekt, og selv om 90 procent af alle brugerne i dag er
jobsøgere, er websitet aldrig blevet tilpasset den store eksterne trafik. Der er et meget lavt
engagement fra ISS’ side, og JL erkender, at der nok er en grad af ligegyldighed, fordi man modtager
mange ansøgninger, og i øvrigt ansætter de mennesker, man har brug for. Og det interne hænger
stadig ved. Under benchmarkinganalysen fik vi indtryk af, at siden Personalepolitik ikke henvender sig
til jobsøgere, men snarere til nuværende medarbejdere. Det bekræfter JL – han betragter det dog som
en ekstra service fra ISS’ side, at alle kan se den og mener derfor, at det er i orden.
10.3.2.5 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Da vi spørger, om der er tekster på ISS’ website, der ikke er tilpasset internetmediet, lyder JL's svar:
Det er helt sikkert. På grund af tid, og så en vurdering af, at det er godt nok, det vi har.
Nu vil jeg være meget påpasselig med at bruge ordet dovenskab, men det hænger nok
lidt sammen med, at der er ingen grund til at begynde at opfinde to dybe tallerkner, hvis
man har noget, der godt kan bruges. På det tidspunkt hvor vi begyndte at revidere
hjemmesiden, altså den nye hjemmeside, var vi ikke særlig opmærksomme på, at det
her det var et medie, der skulle ud og præsenteres over for eksterne, i den grad som det
rent faktisk bliver brugt. Og jeg kan sagtens se nu, at det kræver en eller anden form for
revidering.
(Bilag 7: Referat af virksomhedsinterview 2)
Der er således ingen tvivl om, at den mediespecifikke kommunikation er et område med et stort
forbedringspotentiale.

10.4 ANBEFALINGER
Selvom ISS’ e-rekrutteringssite på nogle områder klarer sig godt, efterlader de en del tilbage at ønske.
Vi vil især anbefale ISS at rydde op og bygge ud, så e-rekrutteringssitet får en væsentlig større
nytteværdi for både virksomhed og jobsøgere. Vores to overordnede råd til e-rekrutteringssitet er: Find
det strategiske og dermed målgruppemæssige fokus og gør sitet lidt mere interaktivt.

10.4.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
10.4.1.1 Ryd op på forsiden
Vi anbefaler, at der bliver ryddet lidt op på forsiden, så det kun er de mest relevante oplysninger, der
ligger dér.
10.4.1.2 Lav en forside til e-rekrutteringssitet
I hovedmenuen er der som tidligere nævnt et falsk klik, der får nogle af testbrugerne til at tro, at linket
er i stykker. JL fortæller under vores interview, at hele ISS’ site er opbygget efter en ret fast skabelon,
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og derfor vil det muligvis ikke være til at ændre på. Men vi anbefaler ISS at undersøge, om det kan
lade sig gøre at oprette en forside til e-rekrutteringssitet, der byder jobsøgeren velkommen og giver
ham en introduktion til, hvad han kan finde hvor på subsitet. Vi kan også anbefale allerede på denne
forside at skrive, hvor mange ledige stillinger der pt. er – det reagerer testbrugerne nemlig virkelig
positivt på hos NN, og det er samtidig de ledige stillinger, testbrugerne stiler efter først på ISS’ erekrutteringssite.

10.4.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
10.4.2.1 Lad medarbejderne præsentere virksomheden
Det vil efter vores mening være en god idé at lade nogle medarbejdere fortælle deres historie med
egne ord på e-rekrutteringssitet. Det ville ikke bare understøtte testbrugernes ønsker om
personificerede identifikationsmuligheder, men også JL’s ønske om at fokusere på matchet mellem
virksomhedens og medarbejderens værdier, så der skabes en større loyalitet i ansættelsesforholdet
end hidtil.

10.4.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
10.4.3.1 Gør sitet lidt mere interaktivt
Vil ISS have fuldt udbytte af sit e-rekrutteringssite og virke lidt mere moderne på rekrutteringsområdet,
anbefaler vi – ligesom de fleste testbrugere – at gøre sitet mere interaktivt. Mulighederne i at have en
CV-bank og en jobagent er værd at overveje for ISS. Det ville give sitet de interaktive elementer, som
testbrugerne efterspørger, og det ville gøre ansøgningsprocessen lettere for de jobsøgere, der ikke
kommer ind på sitet via Ofirs jobportal. Dog vurderer vi ud fra vores kendskab til ISS’ situation, at hvor
en jobagent gennem Ofir er realistisk, lægger rekrutteringsstrategien ikke op til at implementere en
CV-bank. Derfor er en e-mailadresse måske den bedste løsning for ISS lige nu. En ansøgning via email vil heller ikke kompromittere ønsket om, at jobsøgeren skal vise, at han kan formulere sig.
10.4.3.2 Giv jobannoncerne mere sigende overskrifter
At en del af rekrutteringen er outsourcet til Ofir bør ikke gå ud over understøttelsen af
rekrutteringsprocessen på ISS’ eget e-rekrutteringssite, og da slet ikke hvad angår noget så
grundlæggende som sigende overskrifter til jobannoncerne, Det bør derfor være muligt at finde en
løsning, som begge parter kan være tilfredse med, så det inde på ISS’ e-rekrutteringssite er muligt at
gennemskue de ledige stillinger.
10.4.3.3 Hjælp jobsøgeren på vej i ansøgningsprocessen
Både kontaktoplysninger og virksomhedens holdning til uopfordrede ansøgninger bør kommunikeres
tydeligere. Ligeledes anbefaler vi, at ISS giver jobsøgeren et par tips til, hvad kan skal lægge vægt på
i sin ansøgning, og hvilke forventninger virksomheden generelt har til sine medarbejdere (f.eks. at de
skal kunne tale dansk). Det kunne også være en mulighed at give jobsøgeren indblik i
rekrutteringsprocessen ved at beskrive den typiske fremgangsmåde; sandsynligvis findes der i
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organisationen allerede materiale der beskriver dette, og som blot ville skulle tilpasses mediet og
målgruppen.

10.4.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
10.4.4.1 Fastlæg sitets strategiske formål og målgrupperne
Både vi og testbrugerne er forvirrede over, hvem e-rekrutteringssitet henvender sig til. ISS bør gøre op
med sig selv, hvad formålet med e-rekrutteringssitet skal være, hvilke målgrupper det skal tiltale, og
ikke mindst hvordan.
10.4.4.2 Skriv til jobsøgerne, ikke medarbejderne
Indholdet i sektionen Personalepolitik er efter vores mening ikke målrettet nok til at danne grundlag for
jobsøgerens sammenligning af sine egne og virksomhedens værdier. Testbrugerne synes, det er godt,
at man kan læse ISS’ personalepolitik, fordi det signalerer åbenhed. Det mener vi imidlertid sagtens,
at ISS kan signalere, samtidig med at teksten tilpasses den aktuelle målgruppe. Hvis indholdet som i
dag kun henvender sig til nuværende medarbejdere, hører det hjemme under Medarbejderportal og
ikke Job og karriere.
10.4.4.3 Udnyt Jobfunktioner og Servicekategorier bedre
ISS beskæftiger sig ikke kun med rengøring, og det bør fremgå klart på e-rekrutteringssitet. Klikker
man sig lidt ind på sitet under sektionen Jobfunktioner i ISS og videre ad linket find din service
kategori, får man et indblik i, hvor bredt ISS’ forretningsområder spænder. Dette kunne udnyttes
meget bedre på e-rekrutteringssitet til at vise jobsøgeren, hvor mange muligheder, der er i
virksomheden. Det kræver naturligvis, at listen over jobfunktioner opdateres, og at materialet tilpasses
til jobsøgeren, så han ikke får fornemmelsen af, at ISS prøver at sælge ham sine ydelser, fordi han
havner på subsitet for kunder.
10.4.4.4 Hold sitet opdateret
Der står ikke mange linier om ISS’ trainee-program, og eftersom programmet alligevel ikke har været
gennemført i to år, skal de selvfølgelig fjernes. Og vælger ISS at starte programmet igen, bør der
være mere information end blot tre linier nederst på en side, der i øvrigt handler om introforløbet hos
ISS og virksomhedens holdning til uddannelse. Derudover bør lister over jobfunktioner og
servicekategorier naturligvis også holdes opdateret, så de ikke som i dag fortæller om udgåede
funktioner.

10.4.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
10.4.5.1 Gør søgemaskinen mere effektiv
Søgemaskinen bør forbedres, så den giver færre og mere målrettede links. Testbrugerne opgiver
nemlig at navigere ved hjælp af søgefunktionen, når de kører fast, fordi de ikke kan bruge resultaterne
til noget.
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10.4.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
10.4.6.1 Tilpas sprog og disposition til internettet
Siden Personalepolitik virker utrolig lang, og man ville uden tvivl kunne tage nogle af punkterne ud.
Samtidig med at teksten bør tiltale jobsøgeren i et mere direkte og vedkommende sprog (ligesom den
af testbrugerne roste tone på resten af websitet), bør dispositionen også tilpasses skærmen. For at
gøre teksterne mere læservenlige anbefaler vi at dele tekster på over cirka et halvt skærmbillede ind i
mindre afsnit med hver deres overskrift, så siderne også bliver lette at skimme.
10.4.6.2 Udnyt hyperlinking bedre
ISS’ e-rekrutteringssite kan på en meget enkel måde gøres mere brugbart for jobsøgeren, nemlig ved
at udnytte internetmediets mulighed for at forbinde siderne på sitet associativt gennem hyperlinking.
Er jobsøgeren eksempelvis ved at læse en stillingsannonce for et job som kantinemedarbejder, er det
logisk at linke til servicekategorien for kantinedrift og måske et portræt af en medarbejder i en lignende
stilling eller gode råd til ansøgning og bilag. De mest nysgerrige testbrugere fandt megen relevant
information på subsitet Om ISS Danmark (især Helhedsbilledet), og det er derfor også en god idé at
linke fra e-rekrutteringssitet til de værdikommunikerende sider under Om ISS Danmark, så jobsøgeren
har de bedste forudsætninger for at vurdere sit match med virksomheden.

10.5 DELKONKLUSION: FIRETRINSANALYSEN AF ISS’ SITE
Til trods for ISS’ lave placering i benchmarkinganalysen er testbrugerne forholdsvist begejstrede for at
bruge sitet, fordi det er ”let at gå til”. Men mens brugervenligheden er god, og stil og tone rammer
rigtigt, mangler der både personificeret værdikommunikation og interaktive elementer, hvis sitet skal
kunne optimere rekrutteringsprocessen og imødekomme testbrugernes ønsker.
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11 FLS Industries
11.1 BENCHMARKINGANALYSE
FLS Industries (FLS) ligger på sidstepladsen i vores benchmarking, og det er der flere årsager til.
Virksomheden er blandt de bedste til at understøtte rekrutteringsprocessen, men halter til gengæld
bagefter, når det gælder målgruppetilpasning, brugervenlighed og mediespecifik kommunikation.
Derfor har FLS kun opnået knap halvdelen af maksimalscoren og ligger dermed tolv procentpoint
under gennemsnittet for alle 32 undersøgte virksomheder.

11.1.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
Websitets forside scorer kun lidt
over halvdelen af de mulige point og
ligger dermed på en sidsteplads
inden for kategorien.
Informationsudbuddet er svært at
overskue, og der er ikke noget
sitemap til at hjælpe jobsøgeren på
vej, hvis han ikke kan få øje på et
link til e-rekrutteringssitet. Og taler
han ikke engelsk, får han svært ved
at finde de ønskede informationer,
for sitet findes kun på engelsk.
Figur 39: FLS Industries – Forsiden
Det er vores indtryk, at FLS meget gerne vil kommunikere med sine
investorer gennem websitet – i hvert fald dominerer erhvervsnyheder og
aktiekurser forsiden.

11.1.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
Selvom de ikke findes på selve e-rekrutteringssitet (dvs. på Career Online), er det for den ihærdige
jobsøger muligt at finde informationer om virksomhedens mission og værdier (nemlig i en pdf, der kan
downloades fra siden HR Department på subsitet Human Resources samt på subsitet Corporate
Profile). Alle disse oplysninger findes imidlertid kun på engelsk, så jobsøgere der kun taler dansk vil få
svært ved at vurdere, om virksomhedens værdier matcher deres egne.
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11.1.2.1 Det personlige præg mangler
Der er masser af hårde facts på fls.dk om virksomhedens forretningsområder og organisation. Der er
derimod ikke mange af de mere bløde facts, der siger noget om, hvordan det er at arbejde hos FLS,
eller hvilke stillingstyper der findes i virksomheden, hvilket svækker virksomhedens placering i denne
kategori. Subsitet FLS Academy har vi valgt at tælle med som oplysninger om videre- og
efteruddannelsesmuligheder, for
selvom disse kurser tydeligvis er
henvendt til nuværende og ikke
potentielle medarbejdere, viser
siderne alligevel, at FLS er en
virksomhed, der lægger vægt på
uddannelse44.

FLS’ e-rekrutteringssite opnår i alt
75% af de mulige point i kategorien,
hvilket er fem procentpoint under
gennemsnittet og midt mellem de
bedst og den dårligst scorende
virksomheder.

Figur 40: FLS Industries – Human Resources
FLS har gjort sin personalepolitik tilgængelig på websitet, men den er
hverken let tilgængelig for jobsøgeren eller skrevet direkte til ham.

11.1.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
11.1.3.1 Mange interaktive features
I denne kategori er FLS med 82% af maksimalscoren blandt de bedste i undersøgelsen. Godt nok får
jobsøgeren ikke nogen hjælp til ansøgningsprocessen i form af tips til ansøgningen eller en
beskrivelse af rekrutteringsforløbet, men til gengæld omfatter jobannoncerne næsten alle vigtige
oplysninger, og jobsøgeren tilbydes flere interaktive muligheder. Blandt andet kan han tilmelde sig en
jobagent og sende jobannoncer videre til sine venner, hvilket er med til at udbrede kendskabet til
ledige stillinger uden yderligere indsats fra virksomhedens side. Samtidig kan han bruge en
elektronisk ansøgningsformular til at søge på en ledig stilling eller til at indsende sit CV som en
uopfordret ansøgning. Der er dog ingen interaktive screenings- eller dialogmuligheder, hvilket kunne
have tilført sitet en ekstra grad af interaktivitet.

11.1.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
11.1.4.1 Kun jobannoncerne er tilpasset målgrupperne
Sammen med ISS og fem andre virksomheder ligger FLS i bunden af denne kategori med bare seks
procent af maksimalscoren. Det skyldes, at indholdet på ingen måde er tilpasset FLS’
rekrutteringsmålgrupper, men er generelt for alle. Det eneste punkt, som FLS scorer point på i denne
44

Efter adskillige forgæves forsøg på siden at komme ind på FLS Academy, antager vi, at linket ikke længere aktivt – det
figurerer imidlertid stadig på sitet
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kategori, er målgruppetilpasningen af sproget i jobannoncerne. Stilen afviger her meget fra resten af
websitet, og blandt andet i to jobannoncer for medarbejdere til kursuscentret Munkerupgaard er
ordvalg og tone helt nede på jorden for at afspejle den type medarbejdere, der søges.

11.1.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
11.1.5.1 Svært at orientere sig
E-rekrutteringssitet er ikke særlig brugervenligt og ender på kategoriens sidsteplads med kun 33% af
de mulige point mod et gennemsnit på 72%. Ikke alene kan man ikke orientere sig om, hvor på sitet
man befinder sig (der er ingen markeringer), men det er også svært at finde tilbage til forsiden. Dette
er et af de eneste af de undersøgte sites, der ikke på hver side har et link til forsiden (og her mener vi
fls.dk, hvor virksomhedens værdigrundlag og facts om koncernen findes). Hovedmenuen forbliver ikke
synlig, idet fls.dk, Career Online og FLS Academy har hver deres design, som man som bruger skal
sætte sig ind i. Dette er med til at gøre informationsarkitekturen ulogisk, og fordi det samtidig er svært
at gennemskue, hvilket indhold der gemmer sig bag linkene (f.eks. HR Department – er det en
afdeling i organisationen eller information til jobsøgere?), er navigationen langt fra intuitiv.
11.1.5.2 Designet er ikke brugervenligt
Også tilgængeligheden kunne være bedre, idet der ikke er noget sitemap eller en hjælp-funktion til at
understøtte den svære navigation. Vi stødte også på et par døde links undervejs; flere gange virkede
linket FLS Academy ikke (vel at mærke før det blev helt dødt), én gang virkede genvejen til Career
Online ikke. Designet tjener ikke til at forbedre brugervenligheden, idet designet fra forsiden som
nævnt ikke bibeholdes på de underliggende niveauer Career Online og FLS Academy, der åbnes i nye
vinduer. Det betyder blandt andet, at der ikke findes søge- og kontaktmuligheder på alle sider. Som en
sidste ting kan nævnes, at skriften er lille og lidt utydelig at læse.

11.1.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
11.1.6.1 Billederne passer til teksten – men den røde tråd mangler
Til trods for en grafisk høj kvalitet efterlader FLS ikke noget stærkt visuelt indtryk hos os. Det skyldes
de store layoutmæssige forskelle mellem koncern-sitet, Career Online og FLS Academy; der mangler
en rød tråd i designet. Billederne er imidlertid udmærket afstemt med indholdet og tjener på den måde
til at understøtte budskaberne – f.eks. det gennemgående billedudsnit på Career Online.
11.1.6.2 Teksten er ikke skærmvenlig
Der er ikke meget tekst, men den er til gengæld gennemarbejdet og uden fejl. Dog er stilen ikke altid
tilpasset internetmediet (f.eks. pdf’en FLS Group Human Resource Policy), og disponeringen er med
meget brede og til dels lange tekstblokke ikke læservenlig på skærmen.
11.1.6.3 Associativ hyperlinking udnyttes ikke
Udnyttelsen af associerede links, der guider læseren rundt til relaterede emner, er så ringe, at vi har
tildelt sitet bundkarakter for dette kriterium. Alt i alt ender FLS derfor med bare 58% af
maksimalscoren, hele 13 procentpoint under gennemsnittet og 25% under de højest scorende.
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Alt i alt klarer FLS sig ikke særlig godt i vores benchmarkinganalyse. Virksomheden er god til at
udnytte mediets muligheder for at understøtte rekrutteringsprocessen, men derudover halter sitet
bagud på mange områder, jf. Figur 41.
Forside
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Total

Identifikation

Mediespec. komm.

Understøttelse

Brugervenlighed

Målgrupper

Max. mulige score

Højeste opnåede score

Gennemsnit

FLS

Laveste opnåede score

Figur 41: FLS Industries’ placering i benchmarkinganalysen

11.2 BRUGERTEST
FLS’ e-rekrutteringssite var konsekvent den første side vi viste testbrugerne, og derfor var det også
her, de arbejdede sig ind på de opgaver, vi stillede dem. Det kan have givet udslag i enkelte
problemer, som ikke har været til stede på de
andre sites. Imidlertid er det nogle meget
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Figur 42: Testbrugernes karakterer til FLS’
e-rekrutteringssite

FLS for højt.

11.2.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
Noget så essentielt som at finde FLS’ e-rekrutteringssite lykkes ikke for fire af testbrugerne. De
associerer ikke linket Career Online med et e-rekrutteringssite eller ikke regner ud, at linket (også)
ligger under Human Resources. Enkelte af testbrugere siger, at de ikke kan forstå begrebet human
resources, som de ikke mener, er almindelig kendt.
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11.2.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
11.2.2.1 To tredjedele kan ikke danne sig et indtryk af FLS som arbejdsplads
Allerede i den første kategori er der blandt testbrugerne delte meninger om, hvordan erekrutteringssitet klarer sig. Kun fire synes, at det er nemt at danne sig et billede af virksomheden ud
fra de facts der er på websitet, mens over halvdelen slet ikke var i stand til at danne sig et indtryk af
virksomheden. 13 ud af de 20 testbrugere siger, at de slet ikke kan danne sig noget billede af,
hvordan det er at arbejde hos FLS;
Det er alt for målrettet mod deres kunder.

(Bilag 3: Brugertest 17)

De henvender sig til alle andre end jobsøgere.

(Bilag 3: Brugertest 15)

11.2.2.2 En kold, konservativ og international virksomhed
Fire testbrugere giver udtryk for, at de synes, virksomheden kommer til at virke kold og upersonlig,
fordi det er sådan, de opfatter sitet. Testbrugerne giver udtryk for, at de opfatter virksomheden som
hierarkisk og konservativ. Et mindre antal kommenterer, at de opfatter FLS som en international
virksomhed ud fra det rationale, at næsten er alt på engelsk – og er skrevet på et svært niveau – og at
man kan læse om datterselskaber og stillinger i udlandet (sidstnævnte synes de er godt). En enkelt
testbruger pointerer, at det sender et godt signal om virksomheden, at man kan læse om
videreuddannelsesmuligheder under punktet FLS Academy.

11.2.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Det, der generelt skinner igennem i vores test, er testbrugernes opfattelse af ikke at føle sig særlig
velkommen. Selvom FLS faktisk er meget højt placeret i vores benchmarkinganalyse for sin
understøttelse af rekrutteringsprocessen, siger testbrugerne eksempelvis:
De opfordrer ikke til at man søger job hos dem.

(Bilag 3: Brugertest 17)

Jobsiderne virker slet ikke, som om tjener noget formål. Indholdet er ikke godt nok, og de
spilder min tid.
(Bilag 3: Brugertest 14)
11.2.3.1 Testbrugerne er glade for jobagenten og CV-banken
Career Online får meget positiv feedback på baggrund af jobagenten og muligheden for at registrere
sit CV. Halvdelen af alle testbrugerne er interesserede i disse funktioner, og de fleste tilkendegiver, at
de allerede bruger eller gerne vil bruge den slags funktioner. Kun to siger, at de ikke vil bruge disse
funktioner, fordi de mener, de ikke har nogen effekt.

Der er lidt uenighed om, hvor god CV-formularen er; enkelte siger at den er god, mens én (aktivt
jobsøgende, der har meget erfaring med jobsøgning via internettet) mener, at formularen til
registrering af CV er mærkelig og utjekket (Bilag 3: Brugertest 14); hun opfatter den, som om den er
udtænkt af en programmør og ikke af en HR-person – hun synes, den er uvedkommende og
besværlig, og at den ikke tager hensyn til dem, der skal udfylde formularen. Ud fra testbrugernes
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udtalelser er der dog ingen tvivl om, at muligheden for at tilmelde sig en jobagent og indtaste sit CV
bør være til stede.
11.2.3.2 Halvdelen gennemskuer overskrifterne på jobannoncerne
Brugeropgaverne, der er relateret til ledige stillinger, deler testbrugerne i to. I den første gruppe
udtrykker flere testbrugere tilfredshed med overskrifterne i stillingsopslagene, men synes dog, at de
kunne være mere sigende – de vil gerne have mere klare titler og efterspørger en angivelse af
beliggenhed i oversigten. Denne gruppe kan godt lide søgefunktionen, der giver dem mulighed for at
søge på land, virksomhed og stilling, hvilket fem konkret gør.
11.2.3.3 Den anden halvdel kan slet ikke finde de ledige stillinger
Den anden gruppe har sværere ved at svare på spørgsmålene; og nogle få af testbrugerne udtrykker
frustrationer over slet ikke at kunne se nogen ledige stillinger. De opfatter ikke, at de kan søge uden at
indtaste en specifik stilling, og de søger derfor mange gange forgæves, fordi de enten ikke rammer de
rigtige betegnelser, eller fordi der overhovedet ikke er nogen ledige stillinger. To testbrugere foreslår
derfor, at der i stedet er en oversigt fra start med ledige stillinger, hvilket ville gøre det muligt at
informere om ”ingen ledige stillinger” fra start, så jobsøgere ikke spilder deres tid på sitet. I forbindelse
med den forgæves søgen efter ledige stillinger siger tre testbrugere, at de synes, det er svært at
gætte, hvad virksomheden kalder dem. To testbrugere undrer sig over, at en så stor virksomhed har
så få ledige job – den ene synes det virker useriøst og tyder på, at FLS ikke udnytter sitet godt nok.
Endelig undrede flere af testbrugerne sig over, at opfordringen til at indtaste sit CV ligger sammen
med de ledige stillinger på Career Online.
11.2.3.4 Svært ved at finde en kontaktperson
Kun ganske få testbrugere ser kontakt-linket (Contact), men flere overser funktionen eller synes ikke
den er specifik nok, og da den i øvrigt ikke overført til Career Online (det sted testbrugerne bliver ledt
hen for at søge job), efterspørger fire testbrugere direkte en kontakt-funktion.

11.2.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
11.2.4.1 Testbrugerne kan ikke identificere målgrupperne
Career Online har ikke forskellige indgange til forskellige målgrupper. En enkelt testbruger fokuserer
meget på designet på Career Online, som han mener, er målrettet mod business-folk (testbrugerens
udtryk), men ellers opfatter ingen nogen direkte målgruppeorientering. Det viser sig også, at stort set
ingen af vores testbrugere føler sig tiltalt på websitet; en enkelt testbruger konstaterer, at ved at
forsøge at henvende sig til alle på en gang, ender FLS med ikke at henvende sig til nogen.
11.2.4.2 ”Kun for højtuddannede”
Testbrugernes stærkeste indikator for, hvem virksomhedens målgruppe er, er de stillingsopslag, som
de finder på Career Online. Ud fra stillingsopslagene og ud fra sværhedsgraden af websitet
konkluderer næsten halvdelen af testbrugerne, at målgruppen er (engelsktalende) højtuddannede. På
trods af at mange kan regne ud, at der må være en stilling, der passer til dem, afgrænser de sig selv
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fra virksomheden, fordi de ikke føler sig dygtige nok, eller fordi de ikke får et godt indtryk af
virksomheden.

11.2.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
11.2.5.1 Informationsarkitekturen forvirrer
Informationsarkitekturen er en forhindring for mange af testbrugerne; ni ud af de 20 testbrugere siger,
at indholdet virker ulogisk placeret, og de er forvirrede og har svært ved at navigere. Desuden har
flere af testbrugerne – tre siger det direkte – svært ved at definere, hvem det forskellige indhold
henvender sig til; en nyuddannet, der er interesseret i ”karrierestof” siger f.eks. at det er forvirrende, at
FLS Academy, som er til medarbejderne, er placeret under Human Resources sammen med Career
Online, som er til jobsøgerne.

Derudover har flere af testbrugerne en opfattelse af at gå i ring; områderne HR Department og Career
Online har eksempelvis flere indgange, og når testbrugerne tror, det er forskellige ting, bliver de
irriterede over at komme frem til noget, de allerede har set. Og til sidst skaber punktet Gavefond under
Human Resources undren, da det er irrelevant og virker fejlplaceret (måske også fordi det er et dansk
punkt på et ellers engelsk site).
Det er meget forvirrende med alle de vinduer, der popper op.
Hvorfor ligger de ledige stillinger ikke direkte i HR-menuen?
Man skal lede for længe efter informationerne, og man skal hele tiden vælge noget.
(Bilag 3: Brugertest 13)
11.2.5.2 Testbrugerne ønsker mere navigationshjælp
Næsten halvdelen af testbrugerne forsøger at løse nogle af opgaverne via søgefunktionen. Ni
testbrugere benytter sig af jobsøgefunktionen – en nyuddannet søger efter trainee-stillinger og
eleverne søger efter elevpladser, men søgeresultaterne er ubrugelige. En af testbrugerne efterlyser
desuden et sitemap, fordi han har svært ved at gennemskue logikken i sitets opbygning.

To testbrugere efterspørger en tilbage-knap på Career Online. Sådan en er der nemlig ikke, men
derimod er der flere steder et link, der fører til toppen af siden. En af testbrugerne antager automatisk,
at det er en tilbage-knap og klikker flere gange på den, før hun konstaterer, at ”tilbage-knappen ikke
virker”. Først derefter bliver hun opmærksom på, at linket rent faktisk hedder Top og undrer sig over,
hvorfor der i det hele taget er sådan et link, når siden ikke er længere, end at den passer på et enkelt
skærmbillede. Her bliver det tydeligt, at Top-linket på grund af sin placering og sidens layout indgår i
testbrugerens mentale model som en tilbage-funktion (dvs. som det der mangler i situationen), og fordi
denne forventning ikke indfries, er hun nødt til at afbryde løsningen af den pågældende opgave for at
koncentrere sig om at navigere. Denne lille detalje får altså en stor betydning, idet den forhindrer
brugerens informationssøgning frem for at understøtte den.
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To kommenterer, at navnene på linkene er gode, mens flere i kraft af deres navigation viser, at linkene
ikke er navngivet godt nok – mange af linkene kan de ikke bruge til noget, når først de ser hvad der
står.
11.2.5.3 Døde links irriterer
Under fire test stødte testbrugerne på døde links på FLS’ web- eller e-rekrutteringssite. To testbrugere
kunne ikke komme ind på Career Online via linket på forsiden, hvilket de prøvede på flere gange. En
anden kunne pludselig slet ikke få adgang til sitet, og testen måtter afbrydes (og genoptages senere).
Den sidste ville læse om et af FLS’ udenlandske datterselskaber (Bhagwati Designs, India), men fik en
fejlmelding når hun klikkede på linket. Det afstedkommer negative kommentarer blandt testbrugerne,
hver gang et link ikke virker (det er dog muligt, at testbrugerne reagerer ekstra negativt på grund af
testsituationen).
11.2.5.4 Pdf-formatet er for besværligt
Enkelte testbrugere er positive over for muligheden for at læse FLS’ pdf-fil om virksomhedens
personalepolitik, men generelt er tilbagemeldingen, at det er for besværligt. Fem af testbrugerne
synes, at det tager for lang tid at hente pdf-filer, og/eller at det ville optage for meget plads på deres
harddisk.

11.2.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Kommunikationen deler testbrugerne i to; dem der synes, at teksterne er gode og korte, og dem der
synes, at indholdet kunne være mere læsevenligt og overskueligt.
11.2.6.1 Billeder og design har stor betydning
En del testbrugere kommer med kommentarer til websitets billeder og design, som de bruger til at
skabe sig et indtryk af virksomheden. Generelt bliver billederne opfattet som symboler for en
konservativ og kedelig virksomhed, men samtidig bliver de brugt som en måde til at forstå, hvad
virksomheden laver. En enkelt nyuddannet (cand.merc.er) synes, at Career Online og FLS Academy (i
modsætning til FLS’ øvrige site) henvender sig til ham i kraft af billeder og farver. Han synes, siderne
er udformet i et flot og enkelt design, der henvender sig til ham fordi de er business-agtige (Bilag 3:
Brugertest 11).

11.2.7 Sammenfatning af brugertestene
Testbrugernes oplevelser var – ud fra vores vurderinger under testene – ofte negative. Det svære
engelske sprog satte mange testbrugere i en dårlig situation. Flere følte sig utilstrækkelige og
malplacerede, hvilket illustreres gennem kommentarer som:
Jeg føler mig lidt dum. Det er vist mig, der ikke kan finde ud af det.
(Bilag 3: Brugertest 11)
Nå, her går man og tror, man er god til engelsk, hvor pinligt!

(Bilag 3: Brugertest 3)
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Alligevel opnåede sitet, som vi nævnte tidligere, en del høje bedømmelser. Det hænger tilsyneladende
sammen med den positive oplevelse af mulighederne for interaktivitet, som var noget næsten samtlige
testbrugere fremhævede, da de skulle vurdere sitet.

11.3 VIRKSOMHEDENS SITUATION
FLS Industries har med 11.000 ansatte også et væsentligt rekrutteringsgrundlag. Derfor undrer det
både testbrugerne og os, hvorfor der konsekvent er så få ledige stillinger på sitet (omkring fem ledige
stillinger er ikke unormalt). Under et interview (se Bilag 7: Referat af virksomhedsinterview 3) med
FLS’ Personalechef Søren Enggaard (SE) samt Bente Skalka (BS: ansvarlig for jobannoncer og
behandling af ansøgninger) og Kirsten Schönemann (KS: medansvarlig for opbygning af erekrutteringsplatformen Career Online) får vi opklaret, at bl.a. forestående organisatoriske ændringer i
FLS gør, at det pt. ikke kan betale sig at udvikle og ændre e-rekrutteringssitet. Derudover viser det sig
også under interviewet, at FLS har helt anderledes – lave – forventninger til, hvad et erekrutteringssite skal kunne, end vi har, og at mange af de ting, vi opfatter som mangler, er bevidste
valg fra FLS’ side.

11.3.1 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
Vi er mildt sagt ikke imponerede over identifikationsmulighederne hos FLS, men vi fik en forklaring
under interviewet med virksomheden; ud over problematikken ved de organisatoriske ændringer
mener SE, at mange søger job ud fra, hvor de kan få arbejde, og ikke ud fra hvilken virksomhed de
gerne vil arbejde i. Dette strider imod vores opfattelse af, at mange stiller krav til deres arbejdsplads,
men det forklarer, hvorfor sitet indeholder så få elementer, der understøtter jobsøgerens muligheder
for identifikation med virksomheden. SE forventer, at ansøgeren selv finder de oplysninger, han har
brug for om virksomheden, og han vil ikke sælge FLS på virksomhedens værdier og identitet. I
parentes bemærket mener vi, at dette lidt er en modsigelse af det statement, FLS giver på Career
Online, hvor der står, at FLS gennem karriereudvikling vil være kendt som en attraktiv arbejdsplads.

Dette bliver der imidlertid ikke fulgt op på, på e-rekrutteringssitet, hvor fokus ligger på de ledige
stillinger frem for værdikommunikationen:
Vi har tænkt, at det skal være så tydeligt og så nemt for en ansøger at finde det, der er
interessant for den person. De skal ikke 25 sider igennem, fordi nogle er kun interesserede
i ”Hvad skal jeg lave?”, og nogle er interesserede i selskabet. Og dem, der er interesserede
i selskabet, de skal nok selv finde det. Der skal være en annonce, og den skal fange, og så
skal du ansøge.
(Citat: KS, Bilag 7: Referat af virksomhedsinterview 3)

11.3.2 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
Virksomheden har ikke noget ønske om at henvende sig specifikt til alle målgrupper på erekrutteringssitet, for SE mener, at målgruppetilpasningen ligger fint i stillingsopslagene. Han
tilkendegiver, at han gerne vil have en studenterportal, men at han ikke synes, det er relevant med en
sektion til elever og lærlinge, da disse rekrutteres gennem lokale printmedier og på skolerne.
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11.3.3 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
FLS har gjort sig mange overvejelser om, hvordan de kommunikerer på e-rekrutteringssitet og på
resten af websitet. De vil gerne profilere sig via den visuelle identitet på Career Online og fortæller, at
de har tænkt meget over farve- og billedvalg. Selv om e-rekrutteringssitet skal fremstå som en
integreret del af sitet, har de deres egen identitet og adskiller sig tydeligt i layout og design. At
designet skifter mellem fls.dk, Career Online og FLS Academy er altså en del af FLS’ strategi.

Career Online skal profilere hele FLS koncernen, og gennem e-rekrutteringssitet og de budskaber, der
er fælles for hele koncernen, forsøger virksomheden at samle datterselskaberne. Stillingsopslagene
skal ligne hinanden, så kommunikationen virker koordineret og konsistent, og den visuelle identitet
skal være med til at afspejle helheden i koncernen. Kort sagt skal sitet passe på hele koncernen,
hvilket forklarer, hvorfor FLS nogle gange må gå på kompromis med sine ønsker for at kunne
repræsentere alle på en gang. SE fortæller dog afslutningsvis, at dette vil blive ændret, i takt med at
organisationen finder sit nye ståsted.

11.4 ANBEFALINGER
Vi anbefaler FLS at give jobsøgeren bedre muligheder for at identificere sig med den potentielle
arbejdsplads, og at han får mere hjælp til at navigere.

11.4.1 Forsiden skal lede jobsøgeren hen på e-rekrutteringssitet
11.4.1.1 Career Online bør hedde noget med ’job’
Career Online er udviklet som et internt rekrutteringsværktøj, og det er ud fra det oprindelige formål, at
sitet har fået sit navn. Eftersom en femtedel af vores testbrugere var ude af stand til at finde et af de to
links til e-rekrutteringssitet, der er tilgængelige fra forsiden, er det efter vores mening værd at
overveje, om Career Online stadig er den bedste betegnelse for e-rekrutteringssitet. Brugerne har
svært ved at forstå ordene career og human resources, mens ordene job(s) og karriere fra de andre
sites ikke er noget problem for nogen af målgrupperne. Vil virksomheden holde sin forside på engelsk,
synes der således at være en fordel ved at vælge at kalde linket til e-rekrutteringssitet noget med job
frem for f.eks. career eller human resources.

11.4.2 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
11.4.2.1 Værdikommunikation – også når der ikke er nogen ledige stillinger
Vi mener ikke, at det kun skal være muligt at danne sig et indtryk af virksomheden, når der tilfældigvis
er en ledig stilling (og man gennem et stillingsopslag finder viden om virksomheden). SE fortalte, at
virksomheden aktivt udnytter CV-banken med de uopfordrede ansøgninger, og for at jobsøgeren skal
kunne målrette CV og ansøgning mest muligt, vil det efter vores mening give god mening at give ham
et indblik i, hvordan det er at arbejde i koncernen og/eller det pågældende datterselskab.
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11.4.2.2 Mere tekst på dansk
Vi anbefaler, at FLS enten gør mere dansk materiale tilgængeligt på koncern-sitet eller linker
tydeligere til datterselskabernes websites, hvis det dér er muligt at finde tekster på dansk om, hvordan
det er at arbejde hos FLS. For som vi tidligere har påpeget, er indholdet for svært at forstå og for lidt
fyldestgørende for jobsøgerne. FLS begrunder det engelske sprog med, at koncernsproget er engelsk,
at jobsøgere som udgangspunkt skal kunne engelsk, og at en stor del af FLS’ målgruppe er placeret
uden for Danmark (og derfor skal tiltales på engelsk). Vi mener imidlertid, at udbyttet er så ringe for de
danske jobsøgere, at det er værd at tilbyde dem (i hvert fald noget af) indholdet på dansk.
11.4.2.3 Tag udgangspunkt i jobsøgerens situation, ikke organisationens
SE forklarede, at fls.dk repræsenterer hele koncernen, og at formidlingen af de bløde værdier også er
begrænset for ikke at skabe en intern kamp mellem datterselskaberne om, hvem der får lov at fortælle
om sit arbejdsmiljø og sine specifikke værdier og mål. Vi mener imidlertid, at det burde være muligt at
finde en løsning, der tilgodeser jobsøgeren mere end den interne organisation, for det forringer sitets
nytteværdi, når kommunikationen bliver så overordnet og abstrakt, at jobsøgeren ikke kan forholde sig
til den.

11.4.3 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
FLS er blandt de bedst placerede virksomheder, når det gælder understøttelse af
rekrutteringsprocessen og mere specifik rekrutteringsrelateret interaktivitet. Virksomheden har brugt
kræfter på denne del af sitet, fordi det effektiviserer rekrutteringsprocessen væsentligt. Der er dog
stadig et par faldgruber; som nævnt bør det være lettere for jobsøgerne at finde e-rekrutteringssitet,
og et par af testbrugerne kommer i øvrigt med det udmærkede forslag at lave et link direkte til de
ledige stillinger i drop down-listen Human Resources i hovedmenuen på fls.dk.
11.4.3.1 Skab personlig, interaktiv kontakt med jobsøgerne
Som tidligere nævnt savner testbrugerne en fornemmelse af, at der er mennesker bag websitets
tekniske og lukkede facade, og en mulighed for at give dem denne fornemmelse kunne være en
karrierefokuseret chat mellem HR-medarbejdere og forskellige rekrutteringsmålgrupper. Det kunne
bløde lidt op på det indtryk, testbrugerne har fået af sitet som konservativt, upersonligt og ikke
henvendt til jobsøgere.
11.4.3.2 Overvej at give tips til ansøgningen og fortæl alle om ansøgningsprocessen
FLS har indtil videre valgt ikke at tilbyde tips til ansøgningen og oplysninger om ansøgnings- og
ansættelsesprocedurer. KS forklarer, at man har valgt at informere dem, som faktisk søger; når FLS
modtager en ansøgning, fortæller virksomheden i et standardbrev til jobsøgerne om de forskellige
procedurer. Vi mener imidlertid, at oplysninger om ansøgningsprocessen og derudover tips til
ansøgningen er interessante for jobsøgerne, og vi foreslår derfor, at FLS genovervejer dette valg.
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11.4.4 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
11.4.4.1 Tal til alle relevante rekrutteringsmålgrupper
Alle virksomhedens rekrutteringsmålgrupper bør kunne finde relevant information på erekrutteringssitet, ligesom indhold og sprog bør tilpasses målgrupperne. Der er både stillinger for
akademikere og ikke-akademikere på e-rekrutteringssitet, og vi har ikke fundet nogen beviser for, at
nogle målgrupper er mindre interesserede i at vide noget om virksomheden som arbejdsplads end
andre. Derfor mener vi, at FLS bør gøre meget mere ud af at tale til alle sine målgrupper.
11.4.4.2 Tal til jobsøgerne, ikke kun medarbejderne
SE betragter det som en ekstra service, at pdf’en med personalepolitik og FLS Academy er
tilgængelige for jobsøgeren og synes således ikke, at disse behøver tale til ham. Vi mener derimod, at
alle tekster bør tilpasses målgruppen og kommunikationssituationen. Det gælder især pdf’en, der bør
skrives i en version til jobsøgerne; det vil også hjælpe på testbrugernes indtryk af ikke at føle sig
velkommen, hvis der bliver talt direkte til dem.
11.4.4.3 Giv klare kontaktmuligheder, også på e-rekrutteringssitet
Vi anbefaler desuden, at jobsøgerne får mere klare kontaktinformationer. Fra Career Online er der kun
kontaktoplysninger i stillingsannoncerne, men vi har jævnligt oplevet, at der ikke er nogen ledige
stillinger, og derudover kan det jo sagtens være, at jobsøgeren ikke finder nogen stillingsannoncer,
der relevante for ham. Derfor bør kontaktoplysningerne fremgå mere tydeligt – og gerne med konkrete
kontaktpersoner.

11.4.5 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
11.4.5.1 Hjælp jobsøgerne med at navigere
KS fortæller under interviewet, at man hos FLS har tænkt over, hvordan informationerne formidles, så
jobsøgeren finder de ledige stillinger hurtigst muligt. Under brugertestene blev vi imidlertid bekræftet i,
at det ikke nødvendigvis er den meget simple (med hvilket vi her mener den ”skrabede”) tilgang, der er
den mest brugervenlige. Hvor FLS tilsyneladende tænker meget i at gøre websitet og erekrutteringssitet så enkle som muligt, anbefaler vi i højere grad, at jobsøgeren bliver guidet mere og
har flere muligheder.
Det er for svært at navigere uden at bruge browserens tilbage-knap. Top-knappen er stort set ikke
nødvendig på nogen af siderne på Career Online, men det er en tilbage-knap, fordi der ikke er nogen
hoved- eller venstremenu at navigere med, og fordi forsiden er udgangspunktet for al videre trafik på
e-rekrutteringssitet. Også en søgemaskine eller et sitemap ville være en hjælp i navigationen, ligesom
et link til tilbage til fls.dk ville give jobsøgerne mulighed for at starte helt forfra, hvis de kører fast.
11.4.5.2 Gør jobsøgemaskinen mere brugervenlig
Vores forslag til jobsøgefunktionen, der var svær at bruge for mange af testbrugerne, er at lave en
drop down-liste med stillingskategorier (ligesom i jobagenten), og at der tilføjes en Vis alle-knap.
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Derudover har testbrugerne behov for en vejledning til jobsøgemaskinen, hvis de skal kunne få noget
ud af den, evt. bare et par ord om, at det ikke er nødvendigt at skrive et søgeord for at få vist de ledige
stillinger.
11.4.5.3 Gør vejen til de ledige stillinger kortere
Alternativt kunne de ledige stillinger automatisk ligge på e-rekrutteringssitets første side; gennem de
mere end 6 måneder vi har fulgt sitet, har der aldrig været flere end 7 inkl. Send dit CV, og da virker
søgemaskinen alligevel overflødig.
11.4.5.4 Ryd op i subsitet Human Resources
Der bør ryddes op i subsitet Human Resources på fls.dk, og fokus bør ikke som i dag være på
organisationen, men på sitets brugere. HR Department, Career Online, FLS Academy og Gavefonden
hører alle rent organisatorisk under HR-afdelingen, men dét er ikke interessant for jobsøgeren. Alene
overskriften HR Department (i menuen Human Resources) lyder som en afdeling og ikke som
rekrutteringsrelateret information. Indholdet er da heller ikke tilpasset til jobsøgere, og siden linker til
pdf’en FLS Group Human Resource Policy, som meget få af testbrugerne havde lyst til at klikke på.
Pdf’en bør gøres tilgængelig i et mere brugervenligt format, især fordi den selv med en meget hurtig
internetforbindelse er forholdsvist længe om at blive downloadet. Mht. Gavefonden har man ifølge KS
forsøgt at gemme den lidt af vejen, fordi den får utrolig mange henvendelser – lad os håbe at det ikke
også er grunden til, at informationer til jobsøgere findes spredt på mange sider og på et svært
tilgængeligt engelsk!

11.4.6 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
11.4.6.1 Optimer læsbarheden
For at øge læsbarheden foreslår vi desuden, at spaltebredden i det midterste tekstfelt gøres mindre,
og at nogle af de længere tekster brydes op i mindre afsnit med hver deres overskrift og eventuelt
over flere sider. Skriften burde i øvrigt også være lidt større, for flere testbrugere fandt den svær at
læse, fordi skriftfarven er mørkegrå og kontrasten til den hvide eller lysegrå baggrund ikke så stor.
11.4.6.2 Udnyt hyperlinking bedre
FLS bør desuden udnytte internettets mulighed for at linke sider på kryds og tværs af sitet. For den
ihærdige jobsøger er der en del interessante oplysninger at finde på fls.dk, og e-rekrutteringssitet bør
derfor fungere som udgangspunktet for jobsøgerens navigation rundt på sitet. Virksomheden ved jo,
hvilke dele af hele websitet der kunne være interessante for jobsøgeren, og associativ hyperlinking
kan derfor med fordel bruges til at lede ham hen til disse dele.

11.5 DELKONKLUSION: FIRETRINSANALYSE AF FLS’ SITE
Manglende målgruppetilpasning, utilstrækkelig brugervenlighed og ringe medietilpasning af
kommunikationen er årsagen til, at FLS’ e-rekrutteringssite ligger i bunden af vores benchmarking. Til
gengæld har sitet de interaktive funktionaliteter, som testbrugerne efterspørger, og FLS høster derfor
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– trods brugsvanskeligheder og følelsen af at jobsøgerne ikke er rigtig velkomne – middelgode
karakterer i brugertestene.
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12 E-rekrutteringskommunikation i et strategisk perspektiv
Som nævnt både i problemformuleringen og i afsnit 3.1.1 om rekrutteringsstrategiens betydning for erekrutteringssitet, har vi arbejdet vi ud fra en forventning om, at det kræver en målrettet indsats fra
virksomhedens side at udvikle et godt e-rekrutteringssite. Denne påstand har analyseprocessen i Del
II bekræftet for os: Der er en klar sammenhæng mellem, hvor ambitiøs en strategi virksomhederne har
lagt for deres e-rekrutteringssites, og hvordan sitet placerer sig i benchmarkinganalysen og modtages
af testbrugerne.

Vi diskuterede allerede i teoriafsnittet, hvordan det gode e-rekrutteringssite bidrager til at digitalisere
og dermed effektivisere rekrutteringsprocessen for både jobsøger og virksomhed. I dette kapitel
samler vi op på betydningen af det strategiske ambitionsniveau for sitets evne til at tilfredsstille både
jobsøgerens og virksomhedens interesser, ligesom vi inddrager et vigtigt perspektiv, som vi også har
antydet i løbet af teoridelen, nemlig at der ikke bør digitaliseres og effektiviseres for enhver pris. Med
andre ord; der kan også sættes for stort fokus på e-delen i e-rekrutteringskommunikation.

12.1 AT FINDE BALANCEN
I tabel 3 har vi inddelt det strategiske ambitionsniveau i fire trin fra uambitiøst til overambitiøst, igen
naturligvis i relation til vores fem krav til det gode e-rekrutteringssite. Hvor det uambitiøse erekrutteringssite langt fra lever op til de fem krav ved at lægge for stor vægt på den ene parts
interesser (typisk afsenderens), er det overambitiøse site røget over i den anden grøft og overdriver
betydningen af et eller flere af påstandene til ulempe for den ene eller begge parter.

Som vi har set nogle eksempler på i Del II, behøver et e-rekrutteringssite ikke være hverken u- eller
overambitiøst i forhold til alle fem grupper; faktisk er der ingen af de sites, vi har benchmarket og/eller
brugertestet, som kommer i nærheden af det overambitiøse, og der er typisk en vis spredning i det
strategiske ambitionsniveau for de fem parametre, vi har opstillet. Vi gennemgår her kort de fem
parametre og eksemplificerer de forskellige strateginiveauer ved hjælp af vores fire casevirksomheder.
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Tabel 3: Strategimodel for det gode e-rekrutteringssite

Identifikation

Uambitiøst:
Virksomheden har et erekrutteringssite, men
ikke noget klart formål
med det
Ingen jobsøgerrelevant
info – hverken bløde
eller hårde facts

Rekrutteringsstrategi –
understøttelse
af rekrutteringsprocessen

Sitet opfordrer
jobsøgeren til at søge
offline.
E-rekrutteringssitet er
blot endnu et
rekrutteringsmedie

Målgruppetilpasning

Jobsøgeren kan ikke
”finde sig selv” på erekrutteringssitet:
Virksomheden taler til
sig selv/til kunderne/i
blinde

Brugervenlighed Brugeruvenligt:
Navigation og design er
gestaltet udelukkende
ud fra virksomhedens
organisation (som ikke
forklares for
jobsøgeren)
Ingen tilpasning til
Webkommunikation mediet – trykt materiale
er ukritisk lagt online
Statisk site
Enten alt eller intet er
fremhævet

Ufokuseret:
Ringe integration og
udnyttelse af erekruttering

Afbalanceret:
Fornuftig e-rekruttering
til fordel for virksomhed
og jobsøger

Overambitiøst (e-amok!)
Digitalisering for
digitaliseringens skyld

Fokus udelukkende på
det faglige eller det
sociale. Et internt
dokument om
personalepolitik er
måske lagt online. Dertil
en forkromet
beskrivelse af mission,
værdier og strategi
Online og offline
rekruttering benyttes
parallelt, jobsøgeren
kan søge ad begge
veje, og offlineannoncer er kun
”teasere” for erekrutteringssitet

Tekst, billeder og
måske film om faglige
og sociale fortrin.
De nuværende
medarbejdere
præsenterer deres
arbejdsplads for at
”sætte ansigt på”

Jobsøgeren kan kigge
direkte ind i
virksomheden (f.eks. via
webkamera), og
virksomheden har svært
ved at styre, hvad den
kommunikerer

E-rekruttering er
omdrejningspunktet i
virksomhedens
rekrutteringsstrategi:
alle trin i
rekrutteringsprocessen
indtil jobsamtalen
foregår online, herefter
mødes parterne
personligt

Indholdet er tydeligvis
skrevet til jobsøgeren.
Begyndende
målgruppetilpasning –
generel info til alle plus
”hvis du leder efter… så
klik her”

Regelbaseret
segmentering
Hver
rekrutteringsmålgruppe
har sin egen indgang til
målgruppespecifikt
indhold (og intet
irrelevant)
Brugervenligt:
Navigation og design er
gestaltet ud fra
jobsøgerens ønsker og
opgaver på sitet

100% e-HR – sitet
overtager
rekrutteringsprocessen:
”salg” af virksomheden
som arbejdsplads,
ansøgningsprocedurer,
screening, jobsamtale,
(arbejde, fyring?) –
foregår udelukkende
online: jobsøger
(medarbejder) og
virksomhed møder
aldrig hinanden
Customisering (”min
side”-princippet) og
kollaborativ filtrering
(sitet analyserer
jobsøgerens behov) –
irrelevant for
jobsøgeren, for dyrt for
virksomheden
Hyperlinking-kaos:
Navigation og design
understøtter ikke
indholdet – for mange
muligheder hæmmer
orienteringen

Hverken-eller:
Jobsøgeren er forsøgt
tænkt ind i navigation
og design, men der er
stadig størst fokus på
den interne organisation
Tungt sprog, men
skærmvenlig disposition
Hyperlinking kun i
navigationsmenuer,
udnyttes ikke som
appetitvækker
Alt er fremhævet, intet
står frem

Netsprog: korte, aktive
og overskuelige tekster
Associativ hyperlinking
binder indholdet
sammen
Det der er vigtigst (for
jobsøgeren!) er
fremhævet

Netsprog i en så
ekstrem grad, at det
bliver poppet – i
modstrid med
virksomhedens øvrige
værdikommunikation.
Kan skade
virksomhedens
troværdighed

12.1.1 Jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden
I den uambitiøse ende af skalaen finder vi e-rekrutteringssitet, der måske (eller måske ikke engang) er
rigt på funktioner, men som ikke har meget indhold i form af værdikommunikation og facts, som
formidles med henblik på at tiltrække kvalificerede jobsøgere. Det er med andre ord en virksomhed,
der ikke kan og/eller vil lade jobsøgeren gøre forarbejdet forud for screeningen ved at give ham et
fagligt og socialt billede at spejle sig i. FLS er efter vores mening et eksempel på, hvordan et
manglende strategisk fokus på jobsøgerens identifikationsmuligheder resulterer i, at jobsøgeren ikke
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er i stand til at danne sig et billede af virksomheden som arbejdsplads. Informationerne om
virksomhedens værdier ligger på hoved-sitet og er dermed i lige så høj grad henvendt til kunder og
investorer som til jobsøgere. Indholdet er desuden meget baseret på facts og ikke de mere bløde
aspekter, der giver virksomheden en personlighed. Holdningen hos FLS er, at jobsøgere primært
interesserer sig for, om de kan få et job eller ej, og vil man holde fast i den holdning, er der naturligvis
heller ingen grund til at ændre noget ved sitet. Dermed er der heller ikke tale om nogen strategisk
uoverensstemmelse, blot at strategien efter vores mening er meget uambitiøs.

På næste trin har virksomheden fået øjnene op for potentialet i værdikommunikation på erekrutteringssitet, men enten er argumentationen over for jobsøgeren (i modsætning til kunderne,
investorerne og medarbejderne) ikke i orden, og ellers mangler det personlige præg, der gør sitet
vedkommende for jobsøgeren. Indsatsen i forhold til jobsøgerens mulighed for at identificere sig med
virksomheden er altså ufokuseret. Dette er ISS et eksempel på, for selvom værdierne kommunikeres
klart, er det ikke altid til jobsøgerne, men f.eks. også til de nuværende medarbejdere og i nogle
tilfælde endda til kunderne. Til trods for et udtalt ønske om en mere værdifokuseret rekruttering
udnyttes sitet ikke på dette punkt som et strategisk redskab i rekrutteringsprocessen, og de
manglende præscreeningsmuligheder gør hverken rekrutteringsprocessen mere effektiv for
virksomheden eller jobsøgeren. Danfoss er et andet eksempel på, at manglende
identifikationsmuligheder gør det svært for jobsøgeren at forestille sig virksomheden som
arbejdsplads. Den ufokuserede strategi betyder på Danfoss e-rekrutteringssite, at jobsøgerne godt
nok får et billede af, hvad virksomheden laver, men ikke hvordan det rent faktisk er at arbejde der.

Formår virksomheden at skabe større relevans for jobsøgeren og fortælle sin historie på en ærlig og
vedkommende måde, finder den balancen mellem sine egne og jobsøgerens interesser, for her har
jobsøgeren reelt noget at forholde sig til, når han skriver (eller af samme grund ikke skriver) sin
ansøgning. NN er et godt eksempel på, hvordan en afbalanceret strategi formidler virksomhedens
personlighed og dermed giver jobsøgeren noget at spejle sig i. De mange informationer og personlige
portrætter gør, at jobsøgeren virkelig har noget at forholde sig til.

Men det kan også blive for meget. Forsøger virksomheden at krænge alle detaljer ud på erekrutteringssitet (f.eks. via et webkamera) for at signalere åbenhed og imødekommenhed, risikerer
den at kede jobsøgeren eller få ham til at spekulere på, om han også skal ville skulle udføre sit
arbejde foran et webkamera, der går ud til alle de andre håbefulde jobsøgere på nettet. Der går efter
vores mening grænsen for, hvad der er rimeligt og relevant for både jobsøger og virksomhed.

12.1.2 E-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen
Den e-rekrutteringsstrategisk uambitiøse virksomhed modtager stadig sine ansøgninger i papirform og
bruger e-rekrutteringssitet til envejskommunikation frem for dialog. Ikke at jobsøgeren ikke opfordres
til at søge, men det kan altså ikke foregå online. ISS er efter vores mening et eksempel på en
virksomhed med en uambitiøs strategi for e-rekrutteringssitets integration i e-rekrutteringsprocessen.
Online rekruttering via e-rekrutteringssitet er i dag ikke en del af virksomhedens strategi, hvilket
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resulterer i en uambitiøs udnyttelse af sitets muligheder for understøttelse af rekrutteringsprocessen,
der ikke gøres bedre af, at e-rekrutteringssitet ikke er tænkt sammen med ISS’ anden online
rekrutteringsstrategi gennem jobportalen Ofir. Derfor har sitet stort set ikke nogen interaktive
muligheder – og dermed heller ikke nogen merværdi for hverken jobsøger eller virksomhed i forhold til
andre rekrutteringsmedier.

Næste trin mod en digitaliseret e-rekrutteringsproces indebærer, at online og offline rekrutteringsveje
anvendes parallelt. Alle jobannoncer findes på e-rekrutteringssitet, og tendensen går måske imod, at
printmedier kun anvendes til at trække jobsøgerne ind på e-rekrutteringssitet. Men rent strategisk er
integrationen stadig ufokuseret, for der er stadig en del papiransøgninger, der skal kopieres, forvaltes
og arkiveres. Denne dobbeltstrategi findes på Danfoss’ e-rekrutteringssite, hvor nogle målgrupper har
mulighed for at benytte forskellige elektroniske ansøgningsveje, mens andre ikke har, og strategien
fremstår derfor noget ufokuseret. FLS’ e-rekrutteringssite er et andet eksempel på et site, hvor
virksomhedens og jobsøgerens interesser ikke mødes helt. Der er ingen tvivl om, at FLS har lagt en
strategi for rekruttering via e-rekrutteringssitet Career Online, og rekrutteringsprocessen er i høj grad
digitaliseret. Imidlertid er det også tydeligt, at Career Online er endt som en mindste fællesnævner for
hele koncernens rekrutteringsbudskaber – en fællesnævner der er begrænset til at vise de ledige
stillinger. Derfor får jobsøgeren ingen yderligere hjælp i sin ansøgningsproces, og spørgsmålet er, om
strategien rækker så langt som at lette det daglige arbejde for HR-personalet, hvis jobsøgeren
alligevel er nødt til at henvende sig med spørgsmål, før han sender sin ansøgning.

Balancepunktet er for os at se, når e-rekrutteringssitet udgør omdrejningspunktet i virksomhedens
(e-)rekrutteringsstrategi. Virksomheden har måske integreret en elektroniske ansøgningsproces i den
øvrige HRM-proces, så de oplysninger og dokumenter, som jobsøgeren sender med den elektroniske
ansøgningsformular, danner grundlaget for hans personalefil efter ansættelsen.
Rekrutteringsprocessen er digitaliseret indtil det punkt, hvor den personlige kemi skal afprøves,
hvorefter den ”virkelige” verden træder i forgrunden. NN eksemplificerer den afbalancerede erekrutteringsstrategi, hvor internetmediet udnyttes til at effektivisere rekrutteringsprocessen for både
virksomhed og jobsøger. E-rekrutteringssitet bruges til at optimere de administrative arbejdsgange,
men giver stadig plads til begge parters personlige præg.

Tager digitaliseringsfeberen derimod overhånd, vil virksomhed og jobsøger i den mest ekstreme
situation slet ikke møde hinanden under hele rekrutteringsprocessen – for det kan jo klares online.
Med den overambitiøse e-rekrutteringsstrategi får jobsøgeren fornemmelsen af at stå over for en
velkørende maskine, men ikke sine kommende kolleger, og dermed kan e-delen i erekrutteringskommunikationen siges at have taget overhånd frem for at understøtte
rekrutteringsprocessen.

12.1.3 Indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper
Har virksomheden ikke kortlagt sine rekrutteringsmålgrupper og lagt en strategi for, hvad og hvordan
den skal kommunikere til dem, bliver e-rekrutteringssitet let irrelevant for jobsøgeren. Med en
- 136 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

uambitiøs strategi genbruger virksomheden måske for meget af materialet til kunderne, eller den
forveksler de eksisterende medarbejdere med de potentielle, så blikket vender ind i organisationen
snarere end udad – eller den forsøger sig med en one size fits all-tilgang, der let ender med at ramme
ingen frem for alle. Det er ikke uden grund, at FLS og ISS scorer bundkarakterer i benchmarkingen,
for hos begge virksomheder er den indholdsmæssige målgruppetilpasning ikke en strategisk prioritet.
Dette uambitiøse niveau medfører, at e-rekrutteringssitene ikke formår at kommunikere, hvor bredt de
to virksomheder egentlig rekrutterer.

Et e-rekrutteringssite der rent faktisk kommunikerer med jobsøgerne er et godt skridt hen imod en
bedre udnyttelse af mediets muligheder. Og selvom strategien måske (endnu) er ufokuseret, kan
jobsøgeren på grund af en begyndende segmentering finde indhold på sitet, der er rettet specifikt mod
ham. Dog skal han stadig bruge tid på at finde vej til det, han søger, blandt alt indholdet på sitet, der
ikke vedrører hans målgruppe. Både Danfoss’ og NN’s e-rekrutteringssites er eksempler på sites, der
er på vej mod det strategisk afbalancerede niveau, men som endnu fremstår som noget ufokuserede.
Hos begge virksomheder er det endnu ikke helt gennemtænkt, hvad de forskellige
rekrutteringsmålgrupper har brug for af indhold, og nogle målgrupper overses helt. Hos Danfoss får vi
indtrykket af at kunne kigge ind bag facaden i en organisation, der naturligt nok har delt
rekrutteringsmålgrupperne og dermed ansvaret for deres rekruttering ud på forskellige afdelinger, men
som samtidig ikke har bestræbt sig på at samle trådene til en koordineret indsats. Det er også
testbrugernes indtryk, og mange nævner på netop dette site, at nogle målgrupper bliver usynlige, når
andre fremhæves specifikt.

Den afbalancerede tilpasnings- og personaliseringsstrategi er for os at se den regelbaserede
segmentering, der gør det muligt at give hver rekrutteringsmålgruppe netop de informationer, han den
brug for – og ikke mere end det. En del af disse informationer kan ses som en fælles kerne for alle
rekrutteringsmålgrupperne og skal måske kun tilpasses minimalt for at supplere de
målgruppespecifikke oplysninger, der giver jobsøgerne lige netop dét, de leder efter på sitet.
Virksomheden kan på den måde give helt specifikke svar på målgruppens forventede spørgsmål uden
at kede de øvrige målgrupper.

Set fra jobsøgerens synspunkt kan det være svært at forestille sig, at målgruppetilpasningen kan blive
for god, for så længe indholdet er relevant for ham får han i princippet mere og mere gavn af sitet.
Ingen ved bedre end jobsøgeren selv, hvad der er relevant for ham, men derfor er customisering, hvor
jobsøgeren sammensætter sin helt egen version af sitet, alligevel ikke særlig egnet som
målgruppetilpasningsprincip for et (dansk) e-rekrutteringssite. Customisering kan anvendes til at vinde
jobsøgerens loyalitet og egner sig dermed som en del af en meget langsigtet rekrutteringsstrategi for
en virksomhed med et meget stort rekrutteringsgrundlag. Og derfor er det for os at se en overambitiøs
løsning.
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12.1.4 E-rekrutteringssitet skal være brugervenligt
Et strategisk fokus på brugervenlighed betyder, at sitets informationsarkitektur og navigation tager
udgangspunkt i jobsøgerens, og ikke virksomhedens logik. Betragter virksomheden ikke
brugervenlighed som et parameter, der skal prioriteres for at øge sitets relevans og anvendelighed for
jobsøgeren, ligger den i den uambitiøse ende af skalaen med et mere eller mindre selvcentreret site.
Som eksempel på en brugeruvenlig informationsarkitektur, hvor der er for stort fokus på virksomheden
selv og for lidt på jobsøgeren, kan vi nævne FLS’ website. Sitet er struktureret ud fra organisationens
interne logik og er derfor meget lidt imødekommende over for jobsøgeren.

Efterhånden som det strategiske fokus på brugervenlighed øges, kommer sitet op på et niveau, hvor
man i hvert fald har forsøgt at se sitet fra jobsøgerens side. På dette trin er der ofte stadig størst fokus
på den interne organisation, f.eks. ved at subsites og sektioner navngives efter afdelinger og
funktioner i organisationen i stedet for at tage udgangspunkt i, hvad jobsøgeren rent faktisk leder efter
– uanset hvilken afdeling der så er ansvarlig for disse oplysninger. Dette niveau må betegnes som
ufokuseret. Danfoss og ISS er to eksempler på, hvordan en ufokuseret struktur gør det svært for
jobsøgeren at finde det relevante indhold. Der er for lidt strategisk fokus på e-rekrutteringssitet i
forhold til resten af websitet, så selvom begge virksomheder har meget materiale, der er relevant for
jobsøgeren, har man ikke taget stilling til, om det er logisk placeret, så han rent faktisk også finder og
læser det.

På det afbalanceret brugervenlige site er brugeren tænkt med ind i informationsarkitektur og
navigationsmuligheder. Virksomheden har gjort sig det klart, at det organisatoriske ansvar for form og
indhold skal klarlægges, inden sitet laves, så jobsøgeren kan bruge tid på at finde det, han søger på
sitet, og ikke alt muligt uvedkommende. Jobsøgeren har mulighed for at navigere i sin egen rytme og
skal tilbydes mere end én vej frem til sit mål, f.eks. i form af navigationshjælp. Han får med andre ord
ro til at koncentrere sig om rekrutteringsbudskaberne frem for at kæmpe mod mediet. NN’s erekrutteringssite er et eksempel på, hvordan en jobsøgerfokuseret informationsarkitektur gør sitet let
at bruge for jobsøgeren og derfor også virker meget imødekommende.

Men bestræbelserne på at sætte jobsøgeren i centrum kan også gå for vidt. For jobsøgeren kan også
få for mange navigationsmuligheder, og samtidig kan en dominerende hypernet-struktur, der egentlig
er tænkt til at lade give jobsøgeren helt frit valg, hæmme jobsøgeren, når virksomheden ikke bruger sit
overblik over sitet til at skabe nogle navigative hovedveje.

12.1.5 Kommunikationen skal tilpasses internetmediet
Med en uambitiøs kommunikationsstrategi for e-rekrutteringssitet formår virksomheden ikke at udnytte
internetmediets muligheder for at fange jobsøgerens interesse og formidle sine
rekrutteringsbudskaber til ham. Indholdet er ikke tilpasset mediet, og offline-materiale er ukritisk gjort
tilgængeligt online (der er ”sat strøm til” det trykte).

- 138 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

Næste skridt mod en bedre webkommunikationsstrategi er en begyndende tilpasning af indholdet, så
det kan læses fra skærmen. Virksomheden forsøger at fremhæve de vigtigste budskaber, bl.a. via
hyperlinks, men indsatsen er endnu ufokuseret og effekten derfor også uspændende. Dette findes der
eksempler på hos ISS og FLS, hvor man ikke har tænkt nok over, hvordan indholdet bliver formidlet til
jobsøgeren. Begge virksomheder anser det som en service, at deres personalepolitik er tilgængelig for
jobsøgerne, men fordi de ikke ønsker at bruge personalepolitikken som et strategisk
rekrutteringsbudskab til at tiltrække de bedste medarbejdere, har de heller ikke gjort sig den ulejlighed
at tilpasse det mediet og gøre det mere vedkommende for jobsøgeren.

Det afbalancerede site kommunikerer i et aktivt og professionelt netsprog, og de enkelte internetsider
er bundet sammen af associativ hyperlinking. Dispositionen er læsevenligt opbygget, og det, der er
vigtigst (for jobsøgeren!), er fremhævet. Selv uden at have talt med Danfoss er vi overbeviste om, at
virksomheden har lagt en strategi for, hvordan den skal kommunikere på websitet. Teksterne er
tydeligvis skrevet til internetmediet og forankrer metakommunikativt jobsøgerens muligheder på sitet.
Også NN’s e-rekrutteringssite er tydeligvis produktet af en gennemtænk webkommunikationsstrategi.
Dog skal det bemærkes, at den associative hyperlinking næsten udnyttes for flittigt (jobsøgeren har for
mange navigationsmuligheder), således at strategien på dette punkt tangerer det overambitiøse.
Man kunne måske argumentere for, at webkommunikationen ikke kan blive for god. Men forestiller vi
os eksempelvis en meget formel virksomhed som Mærsk, der i sine printannoncer insisterer på at sige
De til sine kommende, max. 23 år gamle shippingtrainees, men ikke gennemfører dette på websitet
(men f.eks. skriver Hey! Tjek vores fede uddannelsesmuligheder ud!)45, fremstår kommunikationen
ikke længere som konsistent, og der kommer igen for meget fokus på formen frem for indholdet. Med
en overambitiøs tilpasning til internetmediet risikerer virksomheden, at sprog og layout bliver poppet
og dermed usagligt og utroværdigt. Udtrykket skal stemme overens med afsenderen – der skal ikke
tilpasses for enhver pris.

12.2 STADIG LANG VEJ FOR MANGE DANSKE E-REKRUTTERINGSSITES
Da vi gik i gang med at benchmarke de 32 e-rekrutteringssites havde vi forventet, at vi ville kunne
pege på nogle bestemte typer af sites. Det har imidlertid vist sig, at det i højere grad et spørgsmål om,
at virksomhederne vælger – eller fravælger – nogle features og noget indhold, end det er et spørgsmål
om, at de udvikler deres sites efter en bestemt type eller model.

Der er for os at se en sammenhæng mellem virksomhedernes opfattelse af, hvad e-rekruttering er
godt for, hvad deres e-rekrutteringssites derfor skal kunne, og hvad sitene rent faktisk kan. Det har
efter vores opfattelse stor betydning for e-rekrutteringen, hvordan virksomhederne opfatter jobsøgeren
og hans jobsøgningsproces, forstået på den måde at det er vigtigt for nogle virksomheder, at de bliver
valgt, og at jobsøgeren ved en masse om dem, mens det virker sekundært for andre, om jobsøgeren
udvælger dem eller bare søger, fordi der er en ledig stilling.

45 Dette er naturligvis et meget tænkt eksempel. Til trods for at Mærsks e-rekrutteringssite er udpræget du/De-konfust, går det
aldrig så vidt, at det bliver useriøst.
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Det, der kendetegner de tre virksomheder, vi har talt med, og deres e-rekrutteringssites, er, at jo mere
virksomhederne kræver af deres ansøgere, jo mere giver de dem også. Hvor FLS ikke har nogen
forventning om, at ansøgeren bruger hele websitet og sætter sig ind i, hvordan det er at arbejde der,
har NN derimod høje forventninger til, at ansøgeren bruger e-rekrutteringssitet og tager stilling til, om
han gerne vil arbejde i virksomheden, og om han tror, at han passer ind. Forskellen i de to
virksomheders opfattelse af, hvem de skal rekruttere og hvordan, afspejler sig i deres erekrutteringskommunikation. FLS har ud fra sine forventninger til jobsøgeren forsøgt at gøre vejen til
de ledige stillinger og formularen til uopfordrede ansøgninger så kort og let som muligt, mens NN har
lagt en helt anden strategi, der stiller større krav til jobsøgerens engagement og tålmodighed.

12.3 KLAR SAMMENHÆNG MELLEM STRATEGI OG RESULTAT
Vi ser som nævnt en klar sammenhæng mellem på den ene side virksomhedens strategiske
ambitioner for e-rekrutteringssitet og på den anden side sitets placering i benchmarkinganalysen og i
brugertestene. Jo større bevidsthed virksomheden har om, hvad den kan og vil opnå med erekrutteringssitet, jo bedre bliver sitet også. Målet med det gode e-rekrutteringssite er at kommunikere
så effektivt til og med jobsøgeren, at han sidder tilbage med et helt klart billede af, hvem den
rekrutterende virksomhed er, hvad den står for, og hvem den søger, så han har en tydelig
fornemmelse af, om han passer ind.

Med eksempelvis interaktive test af kulturel og faglig karakter kan virksomheden overlade en del af
screeningsprocessen til jobsøgeren ved at få ham til at tage stilling til, om han passer ind. Ved
samtidig at fortælle jobsøgeren, hvad han skal lægge vægt på i sin ansøgning – hvis jobsøgeren altså
vurderer, at hans værdier matcher virksomhedens – kan virksomheden hæve kvaliteten af
ansøgningerne, fordi jobsøgeren kan målrette sin ansøgning og i det hele taget sin søgeproces bedre.

Det gode e-rekrutteringssite gør altså mere end blot at digitalisere rekrutteringsprocessen. Det hæver
også kvaliteten af de ansøgninger, virksomheden får, og kan måske endda være med til at begrænse
antallet af ukvalificerede ansøgninger. Selvom Novo Nordisks e-rekrutteringssite sagtens kunne
udbygges med flere interaktive screeningfeatures, formår det alligevel via en meget målrettet strategi
for e-rekrutteringskommunikationen at formidle det indtryk til jobsøgerne, at man virkelig skal ville NN
for at komme ind i organisationen. Det betyder – i hvert fald i teorien – at virksomheden får de rigtige
ansøgninger. Derimod tror vi, at FLS med sit e-rekrutteringssite går glip af nogle kvalificerede
ansøgninger, fordi virksomheden i kraft af sin uambitiøse employer branding ikke virker
imødekommende nok over for jobsøgeren. Denne formodning baserer vi på, at vi under brugertestene
oplevede tydeligvist kvalificerede testbrugere afskrive sig selv som en del af FLS’
rekrutteringsmålgruppe, fordi de føler sig talt hen over hovedet på. Resultatet er – igen i teorien – at
virksomheden går glip af nogle af de rigtige ansøgninger.

Det gode e-rekrutteringssite er et velegnet udgangspunkt for en mere langsigtet rekrutteringsstrategi,
fordi det giver virksomheden mulighed for at opbygge en base af potentielle kandidater. Ikke alene
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gennem uopfordrede ansøgninger, men også ved at trække dygtige kandidater ind på sitet ved hjælp
af community-building og faglige diskussionsfora kan virksomheden udnytte internettets muligheder til
at udse sig de mest potentielle medarbejdere – allerede inden rekrutteringsbehovet opstår. Det er et af
e-rekrutteringssitets helt store forcer, og derfor forventer vi også, at talentovervågning via erekrutteringssitet vil få en større og større rolle i dansk e-rekrutteringskommunikation, efterhånden
som sitene udvikles og kommer op på et højere strategisk ambitionsniveau, end det er tilfældet i dag.

Den mest påfaldende mangel ved danske e-rekrutteringssites i dag er, at de ikke udnytter internettets
muligheder for at skræddersy indholdet til de målgrupper, virksomheden virkelig gerne vil have fat i.
Formår virksomheden at personalisere indholdet til jobsøgeren, kan den måske tilmed vinde hans
interesse og loyalitet på længere sigt, så den – selvom der ikke er noget job til ham lige nu – let kan
rekruttere ham, når han har arbejdet et par år hos konkurrenten og gjort sig endnu mere kvalificeret.
Samtidig kan interaktive elementer også udnyttes væsentligt bedre i løbet af screenings- og
udvælgelsesprocessen, og vi kan sagtens forestille os, at f.eks. jobsamtaler via webkamera eller
videokonference kan blive et vigtigt værktøj i fremtiden, når der skal rekrutteres på tværs af grænser.
Det skal selvfølgelig ikke drives så vidt, at virksomhed og jobsøger aldrig møder hinanden (dvs. at
rekruttering, arbejde og fyring foregår udelukkende digitalt), og det er derfor en vigtig pointe, at
rekrutteringsprocessen ikke skal digitaliseres bare for digitaliseringens skyld, men kun i en sådan
grad, at det stadig er til gavn for både virksomhed og jobsøger.

Ingen af de 32 undersøgte virksomheder behøver lige foreløbig at bekymre sig om at overskride
grænsen for, om e-aspektet overdrives og dermed har en negativ effekt på erekrutteringskommunikationen – enkelte har fundet balancen, mens resten endnu med fordel kunne
sigte højere på ambitionsskalaen.

- 141 -

E-rekrutteringskommunikation – en afhandling om det gode e-rekrutteringssite

13 Konklusion
Formålet med denne afhandling har været at udforske, hvad god e-rekrutteringskommunikation er, og
at give vores bud på, hvordan et godt e-rekrutteringssite ser ud. Det gode e-rekrutteringssite er
kendetegnet ved, at det på optimal vis understøtter rekrutteringsprocessen set ud fra både
jobsøgerens og virksomhedens synspunkt. Og vi har bevist, at det kræver en målrettet strategisk
indsats fra virksomhedens side, før den kan udvikle et godt e-rekrutteringssite.

Vi har i afhandlingens Del I udviklet et teoretisk og empirisk funderet benchmarkingværktøj, der
operationaliserer vores krav til et godt e-rekrutteringssite, og som virksomheder kan anvende i den
videre udvikling af deres e-rekrutteringssite. I Del II har vi afprøvet benchmarkingværktøjet ved dels at
benchmarke 32 store danske virksomheders e-rekrutteringssites og dels at bruge
benchmarkinganalysen som udgangspunkt for en firetrinsanalyse af fire udvalgte sites. I Del III har vi
opstillet en strategimodel for det gode e-rekrutteringssite, ligesom vi har diskuteret, hvilken betydning
det har for en virksomheds e-rekrutteringssite, at det er bygget op omkring en målrettet strategi.
Nedenfor præsenterer vi de resultater, vi er kommet frem til.

På baggrund af vores teoridiskussion har vi fremsat fem grundlæggende krav til det gode erekrutteringssite, som vi har fået bekræftet relevansen af ved at inddrage 20 testbrugeres meninger.
Det første krav er, at jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden. På den måde kan
jobsøgeren nemlig, allerede inden han sender sin ansøgning, være med til at teste, om han og
virksomheden matcher hinanden. For at jobsøgeren kan det, kræver det, at virksomheden
kommunikerer sine værdier – og helst på en personlig og vedkommende måde. Brugerinddragelsen
har bekræftet, at jobsøgerne lægger vægt på at kunne identificere sig med virksomheden.

Det andet krav er, at e-rekrutteringssitet skal understøtte rekrutteringsprocessen. Det er ikke kun en
fordel for virksomheden, men også for jobsøgeren. Virksomheden skal derfor gøre op med sig selv, i
hvor stor udstrækning den vil digitalisere processen, og samtidig skal den afklare de grundlæggende
hvem-, hvad-, hvordan- og hvornår-spørgsmål for jobsøgeren. Brugerinddragelsen viser, at
testbrugerne især lægger vægt CV-bank og jobagent, og at de gerne vil vide så meget som muligt om
ansøgningsprocessen, før de søger.

Det tredje krav er, at indholdet skal tilpasses virksomhedens rekrutteringsmålgrupper. Ikke alene giver
det jobsøgeren en idé om, hvad det er for en type medarbejdere, virksomheden rekrutterer, men det
gør også e-rekrutteringssitet mere vedkommende for ham. Udfordringen for virksomhederne er derfor
at kortlægge sine vigtigste rekrutteringsmålgrupper og så sætte sig ind i, hvilke spørgsmål de søger
svar på, og hvad der interesserer dem. Og det er dét, der skal formidles – ikke det virksomheden
normalt skriver i sine kundebrochurer. Brugerinddragelsen bekræfter dette og viser samtidig, at vælger
virksomheden at kommunikere kun til nogle målgrupper, føler de øvrige målgrupper sig overset.
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Det fjerde krav er, at e-rekrutteringssitet skal være brugervenligt. Hvis et e-rekrutteringssite ikke er
brugervenligt, får jobsøgeren svært ved at koncentrere sig om indholdet. Kravene til et brugervenligt erekrutteringssite er bl.a. en logisk og velstruktureret informationsarkitektur (ud fra jobsøgerens logik,
ikke virksomhedens) og et konsistent design med klare, intuitive navigationsmuligheder. Dette
bekræftes under brugerinddragelsen, idet testbrugerne har sværere ved at løse testopgaverne, når de
har brugervenlighedsproblemer.

Det femte krav er, at kommunikationen skal tilpasses internetmediet. Der er forskel på at formidle et
rekrutteringsbudskab online og offline, og derfor skal såvel skrivestil som disponering tilpasses
computerskærmen. Der er også forskel på at præsentere sig over for jobsøgere og kunder, og dét skal
afspejle sig i både tekst og billeder. Og sidst men ikke mindst skal internettets muligheder udnyttes, så
jobsøgeren via hypertekst får serveret lige præcis de oplysninger, der er relevante for ham og fører
ham videre i beslutningsprocessen. Også dette bekræfter brugerinddragelsen, hvor testbrugerne
mister tålmodigheden, hvis teksterne er for lange, og overblikket hvis virksomheden kommunikerer for
mange budskaber på én gang, og e-rekrutteringssitet således mangler den røde tråd.

Vi har operationaliseret de fem krav i et detaljeret benchmarkingværktøj bestående af 85 kriterier, der
fungerer som en tjekliste for det gode e-rekrutteringssite. Vi har anvendt værktøjet til at benchmarke
32 e-rekrutteringssites og dermed fået indblik i, hvordan danske virksomheders e-rekrutteringssites
ser ud, og hvilke områder de er stærke og svage på. Fordi benchmarkingværktøjet er baseret på
vores krav til det ideale e-rekrutteringssite, har vi altså kunnet anvende det til at identificere styrker og
svagheder ved de 32 sites. Benchmarkingen har vist, at e-rekrutteringssitene generelt især har fokus
på, at jobsøgeren skal kunne identificere sig med virksomheden. Der er imidlertid ingen af de
undersøgte virksomheder, der scorer mere end tre fjerdedele af de mulige point, og det skyldes, at de
negligerer at udnytte internettets potentiale for at tilpasse indholdet til den specifikke jobsøger og for at
digitalisere rekrutteringsprocessen til gavn for både jobsøger og virksomhed.

Vi har udvalgt to af de bedst og to af de dårligst placerede virksomheders e-rekrutteringssites (Novo
Nordisk, Danfoss, ISS Danmark og FLS Industries), som vi har zoomet ind på i en omfattende
analyse, der munder ud i en række anbefalinger til, hvordan sitene kan blive (endnu) bedre. Vi har
således vist, hvordan vores benchmarkingværktøj kan fungere som udgangspunkt for en analyse af
virksomhedernes e-rekrutteringssites, deres faktiske brugere og de faktiske afsendere, således at de
anbefalinger, vi kommer frem til, er konkrete og realistiske.

Ud fra firetrinsanalysen af de fire udvalgte e-rekrutteringssites konkluderer vi, at der er en klar
sammenhæng mellem på den ene side virksomhedens strategi for dens e-rekrutteringssite og på den
anden side sitets placering i benchmarkinganalysen og i brugertestene. Jo større bevidsthed
virksomheden har om, hvad den kan og vil opnå med e-rekrutteringssitet, jo bedre bliver sitet også.
Efter vores mening er et e-rekrutteringssite godt, når det fungerer som omdrejningspunktet i
virksomhedens rekrutteringsstrategi ved at gøre det muligt for virksomheden at tiltrække og udvælge
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de rigtige medarbejdere, fordi det understøtter jobsøgeren i hans søgeproces ved at dække hans
informationsbehov.

Den mest påfaldende mangel ved danske e-rekrutteringssites i dag er, at de ikke udnytter internettets
muligheder for at skræddersy indholdet til de målgrupper, virksomheden virkelig gerne vil have fat i.
Samtidig kunne interaktive elementer også udnyttes væsentligt bedre i løbet af screenings- og
udvælgelsesprocessen, og vi kan sagtens forestille os, at f.eks. jobsamtaler via webkamera eller
videokonference kan komme til at spille en rolle i fremtiden, når der skal rekrutteres på tværs af
grænser.

Ingen af de 32 undersøgte virksomheder behøver lige foreløbig at bekymre sig om at overskride
grænsen for, om e-aspektet overdrives og dermed har en negativ effekt på erekrutteringskommunikationen – enkelte har fundet balancen, mens resten endnu med fordel kunne
lade e-rekrutteringssitet spille en større strategisk rolle i deres rekrutteringsarbejde.

Vi konkluderer, at en af forcerne ved internettet som rekrutteringskanal er, at det kan digitalisere og
dermed effektivisere rekrutteringsprocessen, dog med det forbehold, at digitaliseringen ikke må
erstatte den menneskelige kontakt helt. Målet med det gode e-rekrutteringssite er at kommunikere så
effektivt til og med jobsøgeren, at han sidder tilbage med et helt klart billede af, hvem den
rekrutterende virksomhed er, hvad den står for, og hvem den søger, så han har en tydelig
fornemmelse af, om han passer ind.

Samtidig er det gode e-rekrutteringssite et velegnet udgangspunkt for en mere langsigtet
rekrutteringsstrategi, fordi det giver virksomheden mulighed for at opbygge en base af potentielle
kandidater. Det er et af e-rekrutteringssitets helt store forcer, og derfor forventer vi også, at
talentovervågning via e-rekrutteringssitet vil få en større og større rolle i dansk erekrutteringskommunikation, efterhånden som sitene udvikles og i højere grad end i dag fungerer som
omdrejningspunkt for virksomhedernes rekrutteringsstrategi.
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