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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning infriandet av det 

psykologiska kontraktet predicerar uppfattningen av arbetsgivarens attraktivitet (utifrån 

dimensionerna; intresse för arbetsgivaren, socialt-, ekonomiskt-, utvecklings- och 

tillämpningsvärde) hos nyanställda på en myndighet i Mellansverige, utöver 

bakgrundsfaktorerna arbetstillfredsställelse, ålder och kön. För att samla in data 

skapades en webbaserad enkät som besvarades av 118 nyanställda vid den valda 

organisationen. Enkätfrågorna baserades på tre mätinstrument, Global Job Satisfaction, 

PSYCONES och EmpAt. Även bakgrundsfrågor om ålder och kön efterfrågades. 

Resultatet visade att infriandet av det psykologiska kontraktet kunde predicera 

uppfattningen av arbetsgivarens attraktivitet för alla fem dimensioner i EmpAt utöver 

bakgrundsfaktorn arbetstillfredsställelse. Bakgrundsfaktorerna ålder och kön bidrog inte 

till något signifikant resultat.  

 

Nyckelord: Arbetsgivarens attraktivitet, psykologiska kontraktet, arbetstillfredsställelse, 

ålder, kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Title: 

Does an employee's psychological contract predict the perception of the employer's 

attractiveness? 

 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate to which extent the fulfilment of the 

psychological contract predicts the perception of employers' attractiveness (based on the 

dimensions, interest of the employer, social-, economic-, development- and application 

value) of new employees in an agency in central Sweden, in addition to the background 

factors of job satisfaction, gender and age. To collect data, a web-based survey was 

created that was answered by 118 newly employed at the chosen organization. The 

survey questions were based on three measuring instruments, Global Job Satisfaction, 

PSYCONES and EmpAt. Also background issues about age and gender were requested. 

The result showed that the fulfilment of the psychological contract could predict the 

perception of employers' attractiveness for all five dimensions of EmpAt in addition to 

the background factor job satisfaction. Age and gender as background factors did not 

contribute to any significant results. 

 

Keywords: Employer attractiveness, psychological contract, job satisfaction, age, 

gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill först tacka organisationen som gjorde det möjligt för oss att genomföra denna 

studie samt tacka de respondenter som tog sig tid att besvara enkäten. Vidare vill vi 

rikta ett stort tack till vår handledare Linda Langeborg vid Högskolan i Gävle som har 

varit ett stort stöd under arbetets gång och bidragit med kloka synpunkter. Vi vill 

slutligen tacka vänner och familj för att de tålmodigt stöttat oss. 

 

Jennifer Flyckt och Emilia Nordström, Gävle 2018 
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Introduktion 

Idag är personalomsättning en av organisationers största kostnader vilket till stor del 

beror på hård konkurrens om talangfulla medarbetare (Maheshwari, Gunesh, Lodorfos 

& Konstantopoulou, 2017; Chhabra & Sharma, 2014; Backhaus & Tikoo, 2004). För att 

behålla anställda och locka nya till organisationen är det därför viktigt för arbetsgivare 

att arbeta med arbetsgivarvarumärket för att lyckas vara attraktiva (Ito, Brotheridge & 

McFarland, 2013). Genom att förstå de faktorer som bidrar till att en arbetsgivare 

uppfattas som attraktiv så kan ett effektivt arbete med arbetsgivarvarumärket 

förverkligas (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Ett aktivt arbete med 

arbetsgivarvarumärket kan bidra till att arbetstagare trivs bättre på arbetsplatsen och 

presterar bättre (Aldousari, Robertson, Yajid & Ahmed, 2017; Backhaus & Tikoo, 

2004). 

 

Employer branding och employer attractiveness  

Employer Branding (hädanefter benämnt som arbetet med arbetsgivarvarumärket) kan 

beskrivas som en process som handlar om att skapa en konkurrenskraftig organisation 

med syfte att behålla arbetstagare och attrahera potentiell arbetskraft (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Chhabra & Sharma, 2014). Ambler och Barrow (1996) beskriver att 

arbetsgivarvarumärket förknippas med olika fördelar som en anställning kan leda till 

och omfattar ekonomiska, psykologiska samt funktionella faktorer. En organisations 

arbetsgivarvarumärke kan också beskrivas som en arbetsgivares rykte (Edwards, 2010). 

Om en arbetsgivare tenderar att ha ett positivt rykte ökar chansen att fler personer kan 

tänka sig att söka en tjänst där vid en rekrytering (Gomes & Neves, 2010). 

En arbetsgivare kan också genom sitt arbetsgivarvarumärke belysa vad som gör 

dem unika jämfört med andra organisationer, både externt och internt (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Det har blivit allt vanligare att arbeta med det interna 

arbetsgivarvarumärket eftersom arbetstagare kan ses som interna kunder (Berthon, et al. 

2005). Säljer inte organisationen in sig själv internt till sina arbetstagare kan det även bli 

svårt att sälja in den externt (Miles & Mangold, 2004). Vidare är det viktigt att 

arbetsgivarvarumärket förmedlas ärligt gentemot arbetstagare och potentiell arbetskraft. 

Förmedlas det en alltför felaktig bild kan det resultera i att arbetstagare väljer att avsluta 

sin anställning (Edwards, 2010; Backhaus & Tikoo, 2004).  

Begreppet employer attractiveness (hädanefter benämnt som arbetsgivarens 

attraktivitet) har en grundtanke som liknar arbetet med arbetsgivarvarumärket. Det 
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handlar om huruvida potentiella arbetstagare uppfattar en arbetsgivare som attraktiv 

eller inte (Berthon et al. 2005). Om en arbetsgivare uppfattas som attraktiv kan det 

utgöra en viktig faktor för att arbetstagare ska stanna kvar längre inom organisationen 

(Chhabra & Sharma, 2014). Det kan också leda till att arbetsgivare blir mer 

konkurrenskraftig (Lievens & Highhouse, 2003). Enligt Berthon et al. (2005) mäts 

arbetsgivarens attraktivitet genom fem olika dimensioner; intresse för arbetsgivaren, 

socialt värde, ekonomiskt värde, utvecklingsvärde samt tillämpningsvärde.  

Den första dimensionen intresse för arbetsgivaren handlar om i vilken omfattning 

en individ känner sig attraherad av en arbetsgivare som exempelvis erbjuder innovativa 

produkter och tjänster. Den andra dimensionen socialt värde handlar om hur en 

arbetsgivare attraherar en individ i fråga om att erbjuda en stark teamkänsla och en 

trevlig miljö bland kollegor. Den tredje dimensionen ekonomiskt värde behandlar 

huruvida en arbetsgivare erbjuder attraktiva förmåner såsom en grundlön över medel, 

möjlighet till befordran och anställningstrygghet. Dimensionen utvecklingsvärde 

fokuserar på i vilken utsträckning en individ uppfattar karriärmöjligheter och 

erkännande för utfört arbete som attraktivt hos en arbetsgivare. Den sista dimensionen 

tillämpningsvärde avser att mäta i vilken utsträckning en individ attraheras av en 

arbetsgivare som erbjuder ett arbete som bidrar till samhällsnytta. Det kan också handla 

om hur kunskap hos individen tas tillvara på (Berthon et al. 2005).  

 

Det psykologiska kontraktet  

En viktig del att ha i åtanke för att utforma ett starkt arbetsgivarvarumärke är det 

psykologiska kontraktet (Edwards, 2010). Det psykologiska kontraktet ses ur två 

perspektiv; arbetstagarens och arbetsgivarens och innebär att oskrivna förväntningar 

finns mellan dessa parter (Miles & Mangold, 2004; Guest & Conway, 2009; Rousseau, 

2001; Isaksson & Bellaagh, 2005). I och med dessa oskrivna förväntningar syftar det 

psykologiska kontraktet till den psykologiska innebörden i ett anställningsförhållande 

och handlar om mer än det ytliga och materiella som ett anställningskontrakt reglerar 

(Isaksson & Bellaagh, 2005; Rousseau, 2001). Anställningen skapar därför tillsammans 

med det psykologiska kontraktet en bild hos arbetstagaren som kommer att påverka hur 

trovärdigt denne uppfattar organisationens arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 

2004). Infriandet av det psykologiska kontraktet utgör därmed rimligen en viktig del i 

att en arbetsgivare uppfattas som attraktiv.  
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Den första perioden i en nyanställning kan ses som en kritisk tid eftersom grunden 

för det psykologiska kontraktet skapas redan då. I detta tidiga skede uppstår 

förväntningarna som i sin tur kan påverka kontraktets framtida utveckling (Farnese, 

Livi, Barbieri & Schalk, 2018; Rousseau, 1990; Miles & Mangold, 2004). Rousseau och 

Carnegie (2001) menar att arbetstagare och arbetsgivare skapar ett psykologiskt 

kontrakt utifrån deras egen tro om ömsesidiga skyldigheter mellan berörda parter. Det 

kan exempelvis innebära att en arbetstagare förmodar att den har vissa skyldigheter 

såsom att vara lojal mot sin arbetsgivare. Arbetstagaren förväntar sig sedan ett utbyte 

från arbetsgivaren såsom att erbjudas anställningstrygghet (Rousseau, 1990).  

Enligt Rousseau och Carnegie (2001) kan infriandet av båda parters psykologiska 

kontrakt bidra med stor nytta i en anställningsrelation. Det kan dessutom öka chansen 

till att arbetstagare stannar kvar längre inom organisationen (Low, Bordia & Bordia, 

2016; Morrison & Robinson 1997; Farnese et al. 2018). Om ett psykologiskt kontrakt 

däremot inte infrias av en arbetsgivare gentemot en arbetstagare kan effekten leda till 

flera negativa konsekvenser. Guest och Conway (2009) har visat att det kan leda till 

ångest och arbetsrelaterad depression och på så vis lägre arbetstillfredsställelse. Ett 

kontraktsbrott kan även leda till att arbetstagare får minskad tillit för arbetsgivaren 

(Morrison & Robinson, 1997).  

I Robinson och Morrisons (1995) studie belystes vikten av att både arbetsgivare 

och arbetstagare förstår hur vardera part ser på skyldigheter och rättigheter i 

anställningsrelationen. Det kan resultera i att en medvetenhet uppstår för det 

psykologiska kontraktet där båda parter får en ökad förståelse för varandra. 

 

Arbetstillfredsställelse, ålder & kön 

Tidigare studier har påvisat ett samband mellan arbetet med arbetsgivarvarumärket och 

arbetstillfredsställelse (Tanwar & Prasad, 2016; Backhaus & Tikoo, 2004; Gaddam, 

2008). Vid upplevd arbetstillfredsställelse talar anställda i större utsträckning gott om 

arbetsgivaren vilket gör arbetstillfredsställelse viktigt att ha i åtanke vid arbetet med 

arbetsgivarvarumärket (Tanwar & Prasad, 2016). Arbetstagares arbetstillfredsställelse 

har även påvisats ha ett samband med det psykologiska kontraktet och kan variera 

beroende på hur väl kontraktet har upprätthållits (Farnese et al. 2018). Det är därför 

relevant att undersöka arbetstillfredsställelse som en bakgrundsfaktor för att ta reda på 

om infriandet det psykologiska kontraktet kan säga något mer om uppfattningen av 

arbetsgivarens attraktivitet, utöver det som förklaras av arbetstillfredsställelse. 
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Även bakgrundsfaktorer såsom ålder (Reis & Braga, 2016) och kön (Alniacik & 

Alniacik, 2012) har visat sig kunna påverka uppfattningen av arbetsgivarens 

attraktivitet. Det är därför viktigt att arbetsgivare förstår att olika personer attraheras av 

olika faktorer vid en anställning (Thomas & Wise, 1999). Alniacik och Alniacik (2012) 

fann en signifikant skillnad mellan vad kvinnor och män attraheras av hos en 

arbetsgivare. Resultatet visade att kvinnor värdesatte betydelsen av tillämpnings- och 

socialt värde högre än män.  

En skillnad mellan respondenternas åldrar har även visats i samma studie. Äldre 

attraherades mer av en arbetsgivare som är kundorienterade och producerar innovativa- 

och högkvalitativa produkter (Alniacik & Alniacik, 2012). Reis och Braga (2016) fann 

att yngre föredrar utvecklingsmöjligheter och en innovativ arbetsplats som attraktivt hos 

en arbetsgivare. Arbetsgivare som tar hänsyn till dessa olika attribut i sitt arbete med 

arbetsgivarvarumärket kan öka sina chanser att lyckas vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vidare påpekar Alniacik och Alniacik (2012) vikten av att arbetsgivare förstår vad 

arbetssökande attraheras av och kan på så vis utveckla sitt arbete med hur de vill 

framstå som arbetsgivare.  

I föreliggande studie undersöks arbetstagarnas uppfattning om infriandet av 

arbetsgivarens löften och åtaganden när det gäller det psykologiska kontraktet och om 

det kan säga något mer om uppfattningen av arbetsgivarens attraktivitet, utöver det som 

förklaras av bakgrundsfaktorerna. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning infriandet av det psykologiska 

kontraktet predicerar uppfattningen av arbetsgivarens attraktivitet (utifrån 

dimensionerna; intresse för arbetsgivaren, socialt-, ekonomiskt-, utvecklings- och 

tillämpningsvärde) hos nyanställda på en myndighet i Mellansverige, utöver 

bakgrundsfaktorerna arbetstillfredsställelse, ålder och kön. 

  

Frågeställning 

1. Predicerar infriandet av det psykologiska kontraktet uppfattningen av 

arbetsgivarens attraktivitet (utifrån dimensionerna; intresse för arbetsgivaren, 

socialt-, ekonomiskt-, utvecklings- och tillämpningsvärde) utöver 

bakgrundsfaktorerna arbetstillfredsställelse, ålder och kön? 
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Metod 

Deltagare och urval 

Studien genomfördes på en myndighet i Mellansverige där respondenterna kom från tre 

olika enheter inom organisationen. Genom ett strategiskt urval fick 360 tjänstemän med 

varierande yrkesbefattningar en inbjudan via en länk utskickad till deras arbetsmail om 

att delta i studien. Kriteriet för att delta i undersökningen var att deltagarna var 

nyanställda i organisationen under år 2017. 

Av de 360 deltagare som den webbaserade enkäten skickades ut till kom det in 

totalt 119 svar. Det blev ett bortfall i studien eftersom en respondent inte angav 

fullständiga svar för samtliga delar i enkäten. Därmed kunde totalt 118 svar användas i 

föreliggande studie vilket resulterade i en svarsfrekvens på 32.8%. Frågor som 

respondenterna hade missat att besvara hanterades som interna bortfall. Det var totalt 77 

(65.3%) kvinnor, 38 (32.2%) män och två personer (1.7%) som angav annan 

könsidentitet. En person utöver hanterades som okänd könsidentitet på grund av att den 

inte besvarade frågan om könsidentitet. Åldern inom urvalsgruppen varierade mellan 

23–59 år (M=35.39, SD=9.72).  

 

Mätinstrument  

För att genomföra denna kvantitativa studie utformades en webbaserad enkät via 

Google Formulär som bestod av tre olika delar med totalt 48 frågor (se bilaga 1). Den 

första delen innehöll åtta bakgrundsfrågor där respondenterna fick besvara frågor kring 

arbetstillfredsställelse, ålder och kön. För att mäta arbetstillfredsställelse användes Pond 

och Geyers (1991) version av mätinstrumentet Global Job Satisfaction som bestod av 

sex frågor. Frågorna var ursprungligen skrivna på engelska varvid en egen översättning 

från engelska till svenska genomfördes. Respektive fråga skattades utifrån en 

Likertskala mellan 1 till 5. Låga poäng indikerar låg arbetstillfredsställelse och höga 

poäng indikerar att arbetstillfredsställelse föreligger. Ett exempel på en fråga var “Hur 

är det här jobbet jämfört med ditt idealjobb?” där 1=väldigt långt ifrån idealet och 

5=väldigt nära idealet. Tidigare studie av Pond och Geyer (1991) har påvisat en intern 

reliabilitet då Cronbach’s alpha visade α =.90. I föreliggande studie låg Cronbach’s 

alpha på α=.95, M=3.61, SD=0.93. 

I den andra delen av enkäten användes mätinstrumentet Psychological contracts 

across employment situations (PSYCONES) som bestod av 15 frågor som vänder sig till 

arbetstagaren (Isaksson & Bellaagh, 2005). Detta mätinstrument användes för att 
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undersöka i vilken utsträckning infriandet av det psykologiska kontraktet uppfyllts eller 

inte utifrån arbetstagares perspektiv i anställningsrelationen. PSYCONES består av två 

delar och mäter åtaganden, löften samt förväntningar som arbetstagare och arbetsgivare 

har. I föreliggande studie användes enbart delen som berörde arbetstagarens perspektiv 

för hur väl det psykologiska kontraktet hade uppfyllts av arbetsgivaren. Ett exempel på 

en fråga som respondenterna fick besvara var “Har XX lovat att ge dig möjlighet att 

växa och utvecklas i arbetet?”. En Likertskala mellan 0 till 5 användes där 0 innebar 

“Nej, inget löfte eller åtagande har gjorts”, 1 innebar ”Ja, men löftet har inte hållits”, 2 

innebar ”Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning”, 3 innebar ” Ja, löftet har 

hållits ungefär till hälften”, 4 innebar ”Ja, löftet har hållits i stor utsträckning” och 5 

innebar att “Ja, löftet har hållits helt”. Isaksson och Bellaaghs (2005) svenska 

översättning av PSYCONES har påvisat en god intern reliabilitet på Cronbachs alpha 

α>.7.  Cronbach’s alpha för den föreliggande studien var α=.94, M=3.81, SD=0.8. 

I den tredje och sista delen av enkäten mättes arbetsgivarens attraktivitet med 

hjälp av det färdiga mätinstrumentet Employer Attractiveness scale (EmpAt) som 

bestod av 25 påståenden (Berthon et al. 2005). EmpAt mäter uppfattningen av en ideal 

arbetsgivares attraktivitet utifrån fem dimensioner; intresse för arbetsgivaren, socialt-, 

ekonomiskt-, utvecklings- och tillämpningsvärde som består av fem påståenden för 

respektive dimension. I föreliggande studie fick respondenterna besvara dessa påstående 

med syfte att kartlägga hur deras bild var av deras nuvarande arbetsgivare. Ett exempel 

på ett påstående var “Jag får erkännande/uppskattning från ledningen på XX”. En 

sjugradig Likertskala användes där respondenterna fick ta ställning till ett påstående 

från “1” som innebar “Stämmer inte alls” till “7” som innebar “Instämmer helt”. I 

Berthon et al. (2005) studie påvisades en intern reliabilitet på Cronbach’s alpha 

α=.96.  Cronbach’s alpha för den föreliggande studien var α=.93, M=4.81, SD=1.16. För 

respektive dimension visade Intresse för arbetsgivaren M=4.66, SD= 1.27, Socialt 

värde: M=5.17, SD=1.35, Ekonomiskt värde M=4.12, SD=1.11, Utvecklingsvärde: M= 

4.63, SD=1.48 och Tillämpningsvärde: M=5.47, SD=1.27. 

 

Tillvägagångssätt 

I studiens första skede kontaktades organisationen via mail med en förfrågan om ett 

samarbete för uppsatsskrivande. Därefter konstruerades en webbenkät (se bilaga 1) i 

Google Formulär och ett följebrev (se bilaga 2). Följebrevet beskrev syfte med studien, 

tillämpningsområde, tidsåtgång, att materialet behandlades konfidentiellt, att 
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deltagandet var frivilligt. Vidare innehöll följebrevet kontaktuppgifter till handledaren 

och författarna av studien. En pilotenkät genomfördes för att veta vilken tidsåtgång som 

behövdes för att besvara enkäten samt för att upptäcka språkliga tvetydigheter. Därefter 

ändrades de felaktigheter som hade uppstått. Kontaktpersonen skickade sedan ut länken 

till enkäten och följebrevet till alla deltagare via deras arbetsmail. Enkäten var 

tillgänglig att besvara under två veckor, ingen påminnelse skickades ut. 

 

Design och dataanalys 

Föreliggande studie var en prediktionsstudie och den insamlade data analyserades med 

hjälp av IBM SPSS Statistics 22 och resultaten betraktades som signifikanta vid p<.05. 

För att kontrollera för arbetstillfredsställelse gjordes en hierarkisk multipel 

regressionsanalys för att se huruvida infriandet av det psykologiska kontraktet kunde 

predicera arbetsgivarens attraktivitet (EmpAt) utöver bakgrundsfaktorerna. Totalt 

genomfördes fem hierarkiska multipla regressionsanalyser, en för varje dimension i 

EmpAt. Analysen genomfördes i två steg, där bakgrundsfaktorerna 

arbetstillfredsställelse, ålder och kön placerades in i det första steget, i det andra steget 

lades prediktorn det psykologiska kontraktet in. De bakgrundsfaktorer (steg 1) som 

undersökningen kontrollerade för var arbetstillfredsställelse, ålder och kön. Analysens 

prediktor (steg 2) var infriandet av det psykologiska kontraktet. Utfallsvariabeln var 

uppfattningen av arbetsgivarens attraktivitet utifrån de fem dimensionerna: intresse för 

arbetsgivaren, socialt-, ekonomiskt-, utvecklings- och tillämpningsvärde som ingår i 

EmpAt. Anledningen till att hierarkisk multipel regression genomfördes var för att 

undvika multikollinearitet mellan bakgrundsfaktorn arbetstillfredsställelse och 

huvudprediktorn infriandet av det psykologiska kontraktet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Innan deltagarna genomförde den webbaserade enkäten informerades de genom ett 

bifogat följebrev att deras deltagande var frivilligt och anonymt. Information gavs även 

till deltagarna om att all insamlad data redovisas i gruppform i den föreliggande 

undersökningen. Allt material behandlades konfidentiellt, vilket även deltagarna fick 

information om. Dessa forskningsetiska riktlinjer går i linje med American 

Psychological Association (2010). 

 

 



 

8 

 

Resultat 

För att analysera om infriandet av det psykologiska kontraktet kunde predicera 

arbetsgivarens attraktivitet utöver bakgrundsfaktorerna genomfördes fem hierarkiska 

multipla regressionsanalyser, en för respektive dimension i utfallsvariabeln EmpAt 

(intresse för arbetsgivaren, socialt-, utvecklings-, ekonomiskt- och tillämpningsvärde). 

Huvudprediktorn var infriandet av det psykologiska kontraktet och bakgrundsfaktorerna 

som kontrollerades för var arbetstillfredsställelse, ålder och kön. I första steget för de 

fem hierarkiska multipla regressionsanalyserna lades bakgrundsfaktorerna in. I steg 2 

lades prediktorn psykologiska kontraktet in tillsammans med alla bakgrundsfaktorer. 

Resultaten för steg 1 presenteras i bifogad bilaga (se bilaga 3). Resultatet för steg 2 

presenteras i separata delar för varje dimension samt i tabeller eftersom det är de mest 

relevanta resultaten för studien.   

En kollinearitetsdiagnostik genomfördes för bakgrundsfaktorerna och 

huvudprediktorn. Det lägsta toleransvärdet var 0.387 och det högsta var 0.994, det 

lägsta VIF-värdet var 1.006 och det högsta var 2.587. I föreliggande studie förelåg 

ingen multikollinearitet då toleransvärdena och VIF-värdena låg inom gränsvärdet. 

Enligt Pallant (2016) kan ett toleransvärde som är mindre än .10 och ett VIF-värde som 

överstiger 10 indikera att det finns en möjlighet till att multikollinearitet föreligger 

mellan variablerna. Vidare har inga regler för outliers brutits i föreliggande studie 

eftersom värdena var inom det kritiska värdet för att resultat ska betraktas som outliers. 

 

Intresse för arbetsgivaren  

I steg 1 var den förklarade variansen i dimensionen Intresse för arbetsgivaren 63.36% 

och den korrigerade förklarade variansen var 62.6%, F(3, 113)=65.78, p<.001. Av 

bakgrundsfaktorerna var det endast Arbetstillfredsställelse som signifikant predicerade 

Intresse för arbetsgivaren (se bilaga 3).  

I steg 2 kunde Infriandet av det psykologiska kontraktet tillsammans med 

bakgrundsfaktorerna förklara 65.1% av variansen (r=.807, r2=.651, r2
adj=.639) i Intresse 

för arbetsgivaren, F(4, 112) = 52.24, p<.001. Arbetstillfredsställelse och Infriandet av 

det psykologiska kontraktet kunde tillsammans signifikant predicera Intresse för 

arbetsgivaren (se tabell 1). Vidare kunde inte bakgrundsfaktorerna Ålder och Kön 

predicera Intresse för arbetsgivaren då p>.05. Infriandet av det psykologiska kontraktet 

visade ett signifikant bidrag till den förklarade variansen i Intresse för arbetsgivaren för 

steg 2 utöver bakgrundsfaktorerna, R2 change=.015, F change (1, 112)=4.871, p=.029. 



 

9 

 

 

Tabell 1. Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och kön) 

respektive infriandet av det psykologiska kontraktet (PSYCONES) och uppfattningen 

av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Intresse för arbetsgivaren. 

 

Intresse för arbetsgivaren: Steg 2 bakgrundsfaktorer och prediktor 

   (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse  .64 7.16 .001* 

Ålder -.02 -0.30 .76 

Kön .003 0.06 .96 

PSYCONES .20 2.21 .029* 

*Signifikant resultat p<.05 

 

Socialt värde  

Den förklarade variansen i steg 1 för dimensionen Socialt värde var 65.4 % och den 

korrigerade förklarade variansen var 64.4%, F(3, 113)=71.05, p<.001. Det var endast 

Arbetstillfredsställelse av bakgrundsfaktorerna som signifikant predicerade Socialt 

värde (se bilaga 3).  

I det andra steget kunde Infriandet av det psykologiska kontraktet tillsammans 

med bakgrundsfaktorerna förklara 68.6% av variansen (r=.828, r2=.686, r2
adj=.675) i 

Socialt värde, F(4, 112)=61.14, p<.001. Tillsammans kunde Arbetstillfredsställelse och 

Infriandet av det psykologiska kontraktet signifikant predicera Socialt värde (se tabell 

2). Vidare kunde inte bakgrundsfaktorerna Ålder och Kön predicera Socialt värde då 

p>.05. Resultatet visade att Infriandet av det psykologiska kontraktet signifikant bidrog 

till den förklarade variansen i steg två i dimensionen Socialt värde utöver 

bakgrundsfaktorerna, R2 change=.032, F change (1, 112) =11.535, p<.001. 

 

Tabell 2. Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och kön) 

respektive infriandet av det psykologiska kontraktet (PSYCONES) och uppfattningen 

av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Socialt värde. 

 

Socialt värde: Steg 2 bakgrundsfaktorer och prediktor 

   (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse  .58 6.87 .001* 

Ålder -.05 -0.92 .36 

Kön -.05 -0.85 .40 

PSYCONES .29 3.40 .001* 

*Signifikant resultat p<.05  
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Ekonomiskt värde  

Första steget i analysen för dimensionen Ekonomiskt värde var den förklarade variansen 

45.7% och den korrigerade förklarade variansen var 44,2%, F(3, 113)= 31.65, p<.001. 

Resultatet visade att det endast var Arbetstillfredsställelse av bakgrundsfaktorerna som 

signifikant predicerade Ekonomiskt värde (se bilaga 3).  

Infriandet av det psykologiska kontraktet tillsammans med bakgrundsfaktorerna 

kunde tillsammans förklara 52.2% av variansen (r=.722, r2=.522, r2
adj=.504) i 

dimensionen Ekonomiskt värde för steg två, F(4, 112)= 30.52, p<.001. Vidare kunde 

Arbetstillfredsställelse och Infriandet av det psykologiska kontraktet tillsammans 

signifikant predicera Ekonomiskt värde (se tabell 3). Bakgrundsfaktorerna Ålder och 

Kön predicerade inte Ekonomiskt värde då p>.05. I det andra steget för dimensionen 

Ekonomiskt värde visade Infriandet av det psykologiska kontraktet ett signifikant bidrag 

till den förklarade variansen utöver bakgrundsfaktorerna, R2 change=.065, F change (1, 

112) =15.186, p<.001. 

 

Tabell 3. Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och kön) 

respektive infriandet av det psykologiska kontraktet (PSYCONES) och uppfattningen 

av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Ekonomiskt värde. 

 

Ekonomiskt värde: Steg 2 bakgrundsfaktorer och prediktor 

  (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse  .33 3.17 .001* 

Ålder -.04 -0.64 .53 

Kön .08 1.18 .24 

PSYCONES .41 3.90 .001* 

*Signifikant resultat p<.05 

 

Utvecklingsvärde  

Resultatet i steg 1 för dimensionen Utvecklingsvärde visade att den förklarade variansen 

var 59.8% och den korrigerade förklarade variansen var 58.7%, F(3, 113)= 55.94, 

p<.001. Vidare kunde det utläsas att det endast var Arbetstillfredsställelse som 

signifikant predicerade Utvecklingsvärde av bakgrundsfaktorerna (se bilaga 3).  

I steg 2 visade resultatet att Infriandet av det psykologiska kontraktet tillsammans 

med bakgrundsfaktorerna kunde förklara 64.2% av variansen (r=.801, r2=.642, 

r2adj=.629) i Utvecklingsvärde, F(4, 112)=50.16, p<.001. Arbetstillfredsställelse och 

infriandet av det Psykologiska kontraktet kunde tillsammans signifikant predicera 

Utvecklingsvärde (se tabell 4). Däremot kunde inte bakgrundsfaktorerna Ålder och Kön 

predicera Utvecklingsvärdet då p>.05. Utöver bakgrundsfaktorerna bidrog Infriandet av 
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det psykologiska kontraktet signifikant till den förklarade variansen i dimensionen 

Utvecklingsvärde för steg 2, R2 change=.044, F change (1, 112) =13.811, p<.001. 

 

Tabell 4. Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och kön) 

respektive infriandet av det psykologiska kontraktet (PSYCONES) och uppfattningen 

av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Utvecklingsvärde. 

 

Utvecklingsvärde: Steg 2 bakgrundsfaktorer och prediktor 

  (β)       t  Sig. 

Arbetstillfredsställelse   .50 5.53 .001* 

Ålder -.05 -0.85 .40 

Kön .01 0.14 .89 

PSYCONES .34 3.72 .001* 

*Signifikant resultat p<.05 

 

Tillämpningsvärde 

Resultatet visar i steg 1 att den förklarade variansen i dimensionen Tillämpningsvärde 

var 56.8 % och den korrigerade förklarade variansen var 55.7%, F(3, 113)=49.59, 

p<.001. Av bakgrundsfaktorerna var det endast Arbetstillfredsställelse som signifikant 

predicerade Tillämpningsvärde (se bilaga 3).  

I det andra steget kunde Infriandet av det psykologiska kontraktet tillsammans 

med bakgrundsfaktorerna förklara 64.2% av variansen (r=.801, r2=.642, r2
adj=.629) i 

Tillämpningsvärde F(4, 112)=50.24, p<.001. Tillsammans kunde Arbetstillfredsställelse 

och Infriandet av det psykologiska kontraktet signifikant predicera Tillämpningsvärde 

(se tabell 5). Vidare kunde inte bakgrundsfaktorerna Ålder och Kön predicera 

Tillämpningsvärdet då p>.05. I steg 2 visade resultatet att Infriandet av det 

psykologiska kontraktet signifikant bidrog till den förklarade variansen för dimensionen 

Tillämpningsvärde utöver bakgrundsfaktorerna, R2 change=.074, F change (1, 112) 

=23.091, p<.001. 

 

Tabell 5. Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och kön) 

respektive infriandet av det psykologiska kontraktet (PSYCONES) och uppfattningen 

av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Tillämpningsvärde. 

 

Tillämpningsvärde: Steg 2 bakgrundsfaktorer och prediktor 

   (β)       t Sig. 

Arbetstillfredsställelse  .42 4.59 .001* 

Ålder -.05 -0.79 .43 

Kön -.10 -1.74 .09 

PSYCONES .44 4.81 .001* 

*Signifikant resultat p<.05 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om infriandet av det psykologiska kontraktet 

kunde predicera uppfattningen av en arbetsgivares attraktivitet utifrån de fem 

dimensionerna (intresse för arbetsgivaren, socialt-, ekonomiskt- utvecklings- och 

tillämpningsvärde) utöver bakgrundsfaktorerna ålder, kön och arbetstillfredsställelse. 

Studiens huvudresultat visade att infriandet av det psykologiska kontraktet kunde bidra 

till en signifikant förklaring utöver bakgrundsfaktorerna för uppfattningen av en 

arbetsgivares attraktivitet för samtliga dimensioner i EmpAt. Oavsett hur en 

arbetstagare skattar sin arbetstillfredsställelse så kommer infriandet av det psykologiska 

kontraktet utgöra en betydande del utöver det. Resultatet innebär alltså att infriandet av 

det psykologiska kontraktet kommer att påverka hur en arbetstagare uppfattar sin 

arbetsgivares attraktivitet.  

Resultatet i föreliggande studie belyser vikten av att ha det psykologiska 

kontraktet i åtanke vid en nyanställning eftersom det är en del av hur arbetstagaren 

uppfattar sin arbetsgivares attraktivitet. Det går i likhet med tidigare studiers resultat 

som handlar om betydelsen av att arbetsgivaren förstår det psykologiska kontraktets 

inverkan tidigt i en anställningsrelation (Farnese et al. 2018; Rousseau, 1990; Miles & 

Mangold, 2004). Det är i början av en anställning som grunden till det psykologiska 

kontraktet skapas och framtida förväntningar på arbetsgivaren sätts. Om infriandet av 

det psykologiska kontraktet bryts kan det leda till flera negativa konsekvenser för 

arbetsgivaren såsom att arbetstagaren upplever minskad tillit (Morrison & Robinson, 

1997) eller att ångest uppstår (Guest & Conway, 2009). Om ett kontrakt istället hålls av 

arbetsgivaren kan det leda till positiva följder såsom att arbetstagaren väljer att stanna 

kvar längre på arbetsplatsen (Rousseau, 1990; Low et al. 2016; Morrison & Robinson, 

1997; Farnese et al. 2018). Vi anser därför att det är värdefullt för arbetsgivare i ett 

tidigt skede undersöker hur väl infriat det psykologiska kontraktet är hos arbetstagaren 

eftersom det i slutändan kan säga något om hur attraktiv arbetsgivaren uppfattas. 

Resultatet i föreliggande studie indikerar på att den undersökta organisationen kan 

ses som relativt attraktiv utifrån EmpAt (Intresse för arbetsgivaren M=4.66, SD= 1.27, 

Socialt värde M=5.17, SD=1.35, Ekonomiskt värde M=4.12, SD=1.11, 

Utvecklingsvärde M= 4.63, SD=1.48 och slutligen Tillämpningsvärde M=5.47, 

SD=1.27). Det finns dock ytterligare utvecklingspotential för alla fem dimensionerna 

eftersom den högsta poängen på skalan är 7. Ekonomiskt värde hade det 

lägsta medelvärdet (M=4.12) vilket vi tror beror på att organisationen där studien 
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genomfördes var en myndighet. Arbetsgivaren har eventuellt inte samma möjlighet att 

erbjuda ekonomiska förmåner såsom grundlön över medel. Däremot hade dimensionen 

tillämpningsvärde högsta medelvärdet (M=5.47) vilket avser att mäta i vilken 

utsträckning en individ attraheras av en arbetsgivare som erbjuder arbete som bidrar till 

samhällsnytta. Eftersom organisationen är en myndighet och 

arbetar för att bidra till samhällsnytta finner vi det som en rimlig förklaring att 

dimensionen tillämpningsvärde har fått det högsta medelvärdet. I likhet med Berthon et 

al. (2005) kan mätinstrumentet EmpAt användas som en grund för hur arbetsgivare ska 

prioritera sina insatser i arbetet med arbetsgivarvarumärket för att lyckas uppfattas som 

attraktiv. Det som dock skiljer den föreliggande studien från Berthon et al. (2005) studie 

är att den undersökte hur respondenterna såg på sin befintliga arbetsgivare och inte hur 

respondenterna ser på sin ideala arbetsgivare. 

 

Metoddiskussion  

Det första mätinstrumentet som användes i studien var Global Job Satisfaction som 

avsåg att mäta arbetstillfredsställelse. Det fanns ingen validerad översättning på svenska 

att använda, vilket innebar att en egen översättning från engelska gjordes. Trots att en 

egen översättning av mätinstrumentet gjordes var Cronbach’s alpha i den föreliggande 

studien högre än i den ursprungliga, vilket indikerar på att det har fungerat bra. 

Mätinstrumentet PSYCONES som användes för att undersöka infriandet av det 

psykologiska kontraktet hade en god reliabilitet sedan en tidigare genomförd studie där 

frågorna var översatta till svenska (Isaksson & Bellaagh, 2005). I föreliggande studie 

upplevde några av respondenterna tvetydigheter kring vissa frågor, vilket kan ha 

bidragit till interna bortfall och därmed ha påverkat studiens slutliga resultat negativt 

eftersom missförstånd kan ha uppstått.  

Studiens tredje mätinstrument EmpAt är från början framtaget för att ta reda på 

vad potentiella medarbetare uppfattar som attraktivt hos en ideal arbetsgivare (Berthon 

et al. 2005). Det kan i sin tur ha påverkat utfallet i föreliggande studie då 

respondenterna var befintliga arbetstagare som fick besvara frågor utifrån deras 

uppfattning av sin nuvarande arbetsgivarens attraktivitet. Vi anser att detta gav studien 

ett mer användbart och realistiskt resultat än om respondenterna besvarat EmpAt utifrån 

sin drömbild av en ideal arbetsgivare. 
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Framtida forskning 

Då tidigare forskning har poängterat att det psykologiska kontraktet får sin grund tidigt i 

anställningen (Farnese et al. 2018; Rousseau, 1990) skulle det vara intressant att 

undersöka hur grunden för de nyanställdas psykologiska kontrakt avspeglar deras 

framtid inom organisationen. Ett förslag inför framtida forskning är därför att 

genomföra en likadan undersökning som föreliggande studie fast med en 

inomgruppsdesign. Samma deltagare får besvara samma frågor vid två tillfällen, där ett 

tillfälle är något år senare. Det skulle eventuellt kunna bidra med värdefullt material i 

arbetet med arbetsgivarattraktiviteten och kunskap för hur det psykologiska kontraktet 

förändrats över tid.  

Vidare genomfördes föreliggande studie på en organisation inom den offentliga 

sektorn. För att utveckla studien ytterligare skulle det vara av intresse att undersöka 

eventuella skillnader mellan privat- och offentlig sektor. Ett annat förslag inför framtida 

forskning är att undersöka om infriandet av det psykologiska kontraktet skiljer sig åt 

mellan en arbetsgivare som arbetar aktivt med det psykologiska kontraktet och en som 

inte gör det.  

 

Resultatets praktiska relevans 

Resultatet i föreliggande studie indikerar att det är betydelsefullt för arbetsgivare att 

förstå hur infriandet av det psykologiska kontraktet är en del av hur attraktiv 

arbetsgivaren uppfattas. Redan i en nyanställning uppstår outtalade förväntningar om 

skyldigheter och rättigheter i anställningsrelationen (Rousseau, 1990). Det kan i sin tur 

påverka hur länge den nyanställde väljer att stanna inom organisationen samt påverka 

dennes motivation. En arbetsgivare som är medveten om det psykologiska kontraktets 

bidragande del i anställningsrelationen kan få en ökad förståelse för arbetstagaren 

(Robinson & Morrison, 1995). Det är därför viktigt att arbetsgivaren tar itu med 

eventuella missförstånd hos arbetstagaren så tidigt som möjligt som kan ha uppstått i det 

psykologiska kontraktet eftersom det senare kan utgöra en viktig del i 

anställningsrelationen.   
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Bilaga 1 

Webbenkät 48 frågor 

 

Del 1.  
Nedan följer ett antal bakgrundsfrågor: 

1. Du är…  

Kvinna 

Man 

Annan könsidentitet 

 

2. Födelseår (exempelvis 1980) 

        

Nedan ställs några frågor om hur du trivs på din nuvarande arbetsplats XX. I varje fråga 

ges en beskrivning för olika svarsalternativ och respektive fråga utgår från en skala 

mellan 1 till 5. 

 1 

 

2 3 4 5 

 

3. Om du skulle kunna bestämma dig igen för 

om du skulle ta det jobb du har idag, vad 

skulle du bestämma dig för? 

1 = absolut inte ta jobbet  

5 = absolut ta jobbet 

     

4. Om en vän skulle fråga om hon/han borde 

söka ett jobb som liknar ditt hos din 

arbetsgivare, vad skulle du rekommendera? 

1 = inte rekommendera 

5 = rekommendera starkt 

     

5. Hur är det här jobbet jämfört med ditt 

idealjobb? 

1 = väldigt långt ifrån idealet 

5 = väldigt nära idealet 

     

6. Hur väl lever ditt jobb upp till det slags 

jobb du ville ha när du tog det? 

1 = inte alls som jag ville ha det 

5 = precis som jag ville ha det 

     

7. Allt som allt, hur nöjd är du med ditt 

nuvarande jobb? 

1 = inte alls nöjd 

5 = verkligen nöjd 

     

8. Generellt sett, hur mycket tycker du om ditt 

arbete? 

1 = inte alls 

5 = väldigt mycket 

     

 

 

 
Var god vänd blad → 
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Del 2. XX som arbetsgivare 
Nedan listas ett antal frågor om XX löften och åtagande gentemot dig som anställd. Ta 

ställning till både om löftet har givits och om det har hållits. Skala går från 0 till 5 där: 
0 = Nej, inget löfte eller åtagande har gjorts 
1 = Ja, men löftet har inte hållits 
2 = Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

3 = Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

4 = Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

5 = Ja, löftet har hållits helt  

Har XX lovat eller åtagit sig… 

 

Var god vänd blad → 

 0 1 2 3 4 5 

9. Att se till att du har ett intressant arbete?       

10. Att ansvara för att du har relativ 

anställningstrygghet? 

      

11. Att se till att du har rimlig lön för det arbete du 

utför? 

      

12. Att erbjuda arbete som innebär en utmaning för 

dig? 

      

13. Att låta dig delta i beslutsfattande?       

14. Att erbjuda dig karriärmöjligheter?       

15. Att skapa en trevlig stämning på arbetsplatsen?       

16. Att försäkra sig om att anställda behandlas rättvist 

av chefer och arbetsledare? 

      

17. Flexibilitet när det gäller att arbetet ska passa ihop 

med andra livsroller? 

      

18. Att erbjuda möjligheter att arbeta tillsammans på 

ett trevligt sätt? 

      

19. Att ge dig möjlighet att växa och utvecklas i 

arbetet? 

      

20. Att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö?       

21. Att förbättra dina framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden? 

      

22. Att erbjuda en arbetsmiljö fri från våld och 

trakasserier? 

      

23. Att hjälpa dig klara av problem du möter utanför 

arbetsplatsen? 
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Del 3. XX attraktivitet 
Nedan finns ett antal påståenden kring hur Du som anställd upplever XX attraktivitet. Välj det 

svarsalternativ 1-7 som stämmer bäst överens med din uppfattning om hur väl XX uppfyller 

följande påståenden.  

(1= stämmer inte alls, 7 = stämmer helt överens) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

24. XX erbjuder en spännande arbetsmiljö   

 

       

25. XX är en innovativ arbetsgivare   

 

       

26. XX både värdesätter och använder din kreativitet   

 

       

27. XX producerar högkvalitativa produkter och 

tjänster   

 

       

28. XX producerar innovativa produkter och tjänster 

 

       

29. XX erbjuder en rolig arbetsmiljö   

 

       

30. XX erbjuder en lustfylld arbetsmiljö   

 

       

31. Hos XX finns möjligheter till god relation med 

kollegor   

 

       

32. Hos XX finns möjligheter till god relation med 

överordnade 

       

33. Hos XX finns stödjande och uppmuntrande kollegor        

34. XX erbjuder grundlön över genomsnittet   

 

       

35. XX erbjuder anställningstrygghet  

 

       

36. XX erbjuder goda befordringsmöjligheter 

 

       

37. XX erbjuder praktisk erfarenhet av arbete på olika 

avdelningar 

 

       

38. XX erbjuder övergripande attraktiva förmåner 
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Tack för din medverkan! 

Mvh Jennifer och Emilia 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

39. Jag får erkännande/uppskattning från ledningen 

på XX 

 

       

40. Arbetet på XX är en språngbräda för framtida 

anställning 

 

       

41. Jag trivs med mig själv som ett resultat av att 

arbeta på XX 

       

42. Jag känner ökad självsäkerhet som ett resultat av 

att arbeta på XX 

       

43. XX erbjuder möjlighet till erfarenheter som är bra 

för karriären 

       

44. Inom XX finns möjlighet att tillämpa kunskaper 

från akademisk utbildning 

       

45. Hos XX finns möjligheter att lära andra det du 

har lärt dig 

 

       

46. XX erbjuder en känsla av acceptans och 

tillhörighet 

       

47. XX erbjuder möjligheten att arbeta för en 

organisation som är kundorienterad 

 

       

48. XX erbjuder möjligheten att arbeta för en 

organisation som bidrar till samhället 
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Bilaga 2 

Hej!  

 

Vill du delta i en undersökning som bland annat handlar om hur du upplever XX som 

arbetsgivare? 

 

Vi söker deltagare till vår undersökning som är en del av vårt examensarbete på 

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Studien riktar sig till 

anställda som under år 2017 fått anställning hos XX. Deltagandet går ut på att besvara 

en webbenkät som består av tre delar med sammanlagt 48 frågor. Enkäten beräknas ta 

ca 5-10 minuter att genomföra.  

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka faktorer som kan påverka 

huruvida nyanställda upplever sin arbetsgivare som attraktiv.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta när du vill under genomförandets gång. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att presenteras i 

samlad form i vår uppsats.  

 

För att komma till enkäten vänligen tryck på länken nedan: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemOs_iTkVIJN-

Btpf1WplQDWLQfqFoZZ_TeXP2MsMYShT_OA/viewform?usp=sf_link 

 

 

Kontakta gärna någon av oss om du har några frågor. 

 

Emilia Nordström och Jennifer Flyckt  

E-post: xx 

Tel: xx eller xx 

 

Handledare: Linda Langeborg, tel: xx, e-post: xx 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Emilia Nordström och Jennifer Flyckt 

Studenter vid Högskolan i Gävle 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemOs_iTkVIJN-Btpf1WplQDWLQfqFoZZ_TeXP2MsMYShT_OA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemOs_iTkVIJN-Btpf1WplQDWLQfqFoZZ_TeXP2MsMYShT_OA/viewform?usp=sf_link
mailto:Linda.Langeborg@hig.se
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Bilaga 3 

 

Tabell 1: Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och 

kön) och uppfattningen av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Intresse för 

arbetsgivaren. 

 

Intresse för arbetsgivaren: Steg 1 bakgrundsfaktorer  

 Beta (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse .79 13.72 .001* 

Ålder -.04 -0.68 .50 

Kön .001 0.02 .98 

*Signifikant resultat p<.05 

 

Tabell 2: Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och 

kön) och uppfattningen av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Socialt 

värde. 

 

Socialt värde: Steg 1 bakgrundsfaktorer  

 Beta (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse .81 14.29 .001* 

Ålder -.08 -1.46 .15 

Kön -.05 -0.86 .39 

*Signifikant resultat p<.05 

 

Tabell 3: Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och 

kön) och uppfattningen av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen Ekonomiskt 

värde. 

 

Ekonomiskt värde: Steg 1 bakgrundsfaktorer  

 Beta (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse .65 9.16 .001* 

Ålder -.09 -1.25 .21 

Kön .08 1.06 .29 

*Signifikant resultat p<.05 

 

Tabell 4: Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och 

kön) och uppfattningen av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen 

Utvecklingsvärde. 

 

Utvecklingsvärde: Steg 1 bakgrundsfaktorer  

 Beta (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse .76 12.53 .001* 

Ålder -.09 -1.43 .16 

Kön .005 0.08 .94 

*Signifikant resultat p<.05 
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Tabell 5: Relationen mellan bakgrundsfaktorerna (arbetstillfredsställelse, ålder och 

kön) och uppfattningen av Arbetsgivarens attraktivitet utifrån dimensionen 

Tillämpningsvärde. 

 

Tillämpningsvärde: Steg 1 bakgrundsfaktorer  

 Beta (β)      t Sig. 

Arbetstillfredsställelse .75 11.96 .001* 

Ålder -.09 -1.50 .14 

Kön .010 -1.65 .10 

*Signifikant resultat p<.05 


