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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur de fem dimensionerna i employer 

attractiveness scale (EmpAt) värderades hos en potentiell arbetsgivare bland 

högskolestuderande studenter vid en högskola i mellersta Sverige utifrån kön, ålder och 

förvärvsarbete hos de studerande. En enkätundersökning med ett strategiskt urval 

gjordes med totalt 121 studenter som deltagare. Resultatet analyserades med hjälp av en 

multivariat variansanalys (MANOVA) och visade att det förelåg en signifikant skillnad 

i fråga om kön. Kvinnor värderade dimensionerna social, tillämpning och utveckling 

högre än män. Resultatet visade ingen skillnad i ålder (unga vs. äldre) eller 

förvärvsarbete (ja vs. nej).  
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Title: How to attract the right competence? 

- The attractiveness of a potential employer as a tool in employer branding based on 

gender, age and employment 

 

Abstract  

The aim of the study was to investigate how the five dimensions of employer 

attractiveness scale (EmpAt) was evaluated of a potential employer among college 

students at a university college in central Sweden based on gender, age and employment 

of the students. A survey with a strategic selection was made with a total of 121 

students as participants. The results were analyzed through a multivariate 

variansanalyze (MANOVA) and showed that it was a significant difference in gender. 

Women evaluated the dimensions social, application and development higher than men. 

The result showed no difference in age (young vs. older) or employment (yes vs. no). 
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Introduktion 
För att företag ska kunna möta den snabbt föränderliga marknaden i dagens samhälle sker en 

kraftig ökning i konkurrensen att attrahera kompetent personal bland arbetsgivare (Mahroum, 

2000; Rampl & Kenning, 2012; Neeti Leekha & Sanjeev, 2014). Kompetensen hos 

medarbetarna i ett företag anses vara avgörande för dess överlevnad och framgång där den 

största utmaningen ligger i att attrahera den rätta arbetskraften (Neeti Leekha & Sanjeev, 

2014). Med detta så antas annonsering för anställning och employer branding komma att bli 

allt viktigare för organisationers arbete i att attrahera både nya arbetstagare samt behålla 

befintliga medarbetare (Berthon, Ewing & Hah, 2005). 

 

Employer branding och employer attractiveness 

Employer branding beskrivs vara hur ett företag uppfattas som arbetsgivare och enligt Dell 

och Ainspan (2001) så fastställer det företagets identitet som arbetsgivare vilket omfattar dess 

värderingar, policys, system och beteende i målet att attrahera, motivera samt behålla 

företagets befintliga och potentiella medarbetare. Vad som associeras till ett företags 

employer brand är det som formar dess image som i sin tur påverkar attraktionskraften hos 

företaget via ögonen hos potentiella arbetstagare (Aaker, 1991). Vidare så hjälper employer 

branding företag att skapa en positiv image av dess organisation som sänder ut rätt budskap 

till befintliga medarbetare och potentiella arbetstagare (Smedley, 2007). Image är omvärldens 

uppfattade bild av företaget. Det tidiga intrycket av ett företags image som arbetsgivare är 

relaterat till initial attraktion till organisationen och är viktigt för huruvida en potentiell 

anställd kommer söka sig till organisationen som arbetsgivare eller inte (Lievens & 

Highhouse, 2003). Backhaus och Tikoo (2004) menar att företag använder sig av employer 

branding i en allt större utsträckning för att attrahera potentiella arbetstagare samt för att 

försäkra att befintliga medarbetare är engagerade i företagets kultur och strategier. Martin och 

Beaumont (2003) beskriver employer branding som en organisations eller en arbetsgivares 

image sedd från ögonen av deras befintliga och potentiella medarbetare.  

Ambler och Barrow (1996) definierade redan på 1990-talet employer branding som 

arbetsgivarens image innehållande företagskultur, den interna marknadsföringen och dess 

rykte. Denna image är ett viktigt verktyg för att organisationer ska kunna konkurrera i det 

rådande samhället och attrahera rätt kompetens. Employer branding är vidare en aktivitet som 

faller under human resources (HR) där både befintliga och potentiella medarbetare ses som 

varumärkesmål (Edwards, 2010). Backhaus och Tikoo (2004) skriver att extern 
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marknadsföring av företagets employer branding hjälper dem att attrahera de mest lämpade 

arbetstagarna. De skriver att när en potentiell arbetstagare väl har attraherats av företagets 

image så framkallar det vissa antaganden om företaget som arbetstagaren sedan tar med sig in 

i anställningen. Antagandena stödjer i sin tur företagets värderingar som på så sätt förhöjer 

arbetstagarens engagemang till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Berthon et al. (2005) 

skriver att det endast kan göras effektivt då organisationer förstår de faktorer som attraherar 

potentiella arbetstagare. Av den anledningen utvecklade Berthon et al. (2005) ett validerat 

mätinstrument för Employer Attractiveness som har till syfte att mäta attraktionskraften hos 

en potentiell arbetsgivare genom fem dimensioner: social, tillämpning, intresse, ekonomi och 

utveckling.  

Den sociala dimensionen mäter i vilken grad individen attraheras av en arbetsgivare 

som kan erbjuda en rolig arbetsmiljö där relationen till kollegor är god. Dimensionen 

tillämpning mäter i vilken grad individen attraheras av en arbetsgivare som ger möjlighet att 

tillämpa sina kunskaper samt lära ut till andra. I vilken grad individen attraheras av en 

arbetsgivare som kan erbjuda en spännande arbetsmiljö med nya arbetsmetoder och som tar 

tillvara på de anställdas kreativitet mäts i dimensionen intresse. Den ekonomiska dimensionen 

mäter i vilken grad individen attraheras av en arbetsgivare som erbjuder anställningstrygghet 

och med en lön över genomsnittet. Den sista dimensionen utveckling mäter i vilken grad 

individen attraheras av en arbetsgivare som ger ökat självförtroende, självkänsla och som 

främjar karriären (Berthon et al., 2005). Dessa dimensioner bygger på Ambler och Barrows 

(1996) funktionella, ekonomiska och psykologiska dimensioner. 

 

Bakgrundsfaktorer vid värdering av arbetsgivare  

En tidigare studie utförd i Turkiet av Alnıaçık och Alnıaçık (2012), med både 

förvärvsarbetande (icke-studerande) och icke-förvärvsarbetande studenter som deltagare hade 

som syfte att identifiera dimensioner av attraktivitet i employer branding. Studien visade att 

det förekom skillnader mellan vad kvinnor och män anser är attraktiva egenskaper hos en 

arbetsgivare. Kvinnliga respondenter värderade sociala värden, marknadsvärden och 

samarbetsvärden högre än män. Det förekom även skillnader mellan hur de yngre och äldre 

respondenterna värderade marknadsvärden då de äldre vs. yngre respondenterna tenderade att 

lockas mer till arbetsgivare som producerar innovativa och högkvalitativa produkter eller 

tjänster och som är särskilt kundorienterade. Vidare visade studien även en skillnad mellan 

hur respondenter som var förvärvsarbetande (icke-studerande) respektive icke-

förvärvsarbetande studenter värderade en potentiell arbetsgivares marknadsvärde då de 
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förvärvsarbetande (icke-studerande) respondenterna tenderade att lägga större vikt vid 

arbetsgivarens marknadsvärde jämfört med de icke-förvärvsarbetande studenterna (Alnıaçık 

& Alnıaçık, 2012).  

Ännu en studie i relation till föreliggande studie är utförd av Wallace, Lings och 

Cameron (2012) och hade till syfte att mäta vilka faktorer av arbetsfördelar hos en potentiell 

arbetsgivare som studenter värderade högst. Deras resultat tyder på att dimensionen 

utveckling ansågs viktigast där respondenterna värderade fördelarna att arbeta åt en 

organisation som ökar deras flexibilitet samt där de får erfarenhet som stödjer deras 

karriärutveckling högst. Efter detta ansågs den ekonomiska dimensionen vara viktigast följt av 

intresse, social och till sist tillämpning som även skattades vara den minst viktiga 

dimensionen. Även i denna studie kunde de urskilja att de kvinnliga respondenterna sökte 

andra anställningsförmåner än män. Kvinnor värderade sociala förmåner hos en arbetsgivare 

högst medan männen värderade förmåner såsom intresse och ekonomi högre. De framkom 

även signifikanta skillnader i ålder där de som var yngre än 22 år hade förmånen intresse som 

dominant faktor mot för de som var äldre än 22 år värderade ekonomi högre. Resultaten 

visade även på att de yngre uteslutande verkar drivas av intresse och längtan att arbeta i 

innovativa, varierade och intressanta projekt (Wallace et al., 2012).  

Ytterligare en studie utförd i Dehli och North Central Regionen i Indien av Jain och 

Bhatt (2015) visar att den uppfattade betydelsen av arbetsgivarens varumärkesfaktorer hos 

potentiella arbetstagare skiljer sig utifrån både kön och ålder. Resultatet av studien visade att 

faktorer som stabilitet i företaget, balans i arbetslivet och anställningstrygghet uppfattas som 

viktiga hos de potentiella arbetstagarna och bör lyftas fram av arbetsgivare i deras employer 

branding-arbete. Några faktorer som skiljde sig mellan könen var flexibla arbetsförhållanden 

och balans i arbetslivet vilka de kvinnliga respondenterna värderade högre än de manliga 

respondenterna. Resultatet visade även att det fanns skillnader mellan åldersgrupper då 

generation Y (18-27 år) värderade flexibla arbetsförhållanden, anställningstrygghet och fast 

ersättning högre än generation X (äldre än 27 år) (Jain & Bhatt, 2015). Enligt Jain och Bhatt 

(2015) har individer i 20-årsåldern märkbart andra beteenden, värderingar och attityder 

jämfört med tidigare generationer vilket är viktigt att ta hänsyn till, därför sattes 

åldersgrupperna till generation Y 18-27 år vs. generation X  äldre än 27 år .  

För att förstå en potentiell arbetstagares bedömning av employer branding är det enligt 

Wallace et al. (2012) viktigt att ta i beräkningen att alla förmåner inte är av samma vikt för 

alla demografiska grupper. Vissa förmåner kommer antagligen inte att värderas varken högt 

eller lågt då de inte anses viktiga överhuvudtaget. Av denna anledning är det av vikt att 
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försöka fastställa den relativa vikten av respektive förmån för olika grupper av potentiella 

arbetstagare (Wallace et al., 2012). Då tidigare studier visar att män vs. kvinnor och yngre vs. 

äldre söker olika förmåner av en anställning är det angeläget att förstå dessa olikheter för att 

kunna attrahera de olika målgrupperna. Wallace et al. (2012) anser vidare att kunskapen om 

dessa olika motiv och dess innebörd för vardera demografiska grupp i attraktionskraften hos 

en potentiell arbetsgivare kommer att ge verktyg för HR i deras arbete för att rekrytera 

specifika målgrupper (Wallace et al., 2012). Det är även nödvändigt för företag att förstå 

varför studenter väljer en arbetsgivares anställningserbjudande framför en annan främst då de 

anses vara en stor källa till potentiella arbetstagare. Genom att förstå vad studenter har för 

preferenser när det gäller arbetsgivare kan rekryterare på ett effektivt sätt bedöma om 

organisationen passar för specifika kandidater och skräddarsy sina erbjudanden för att öka 

attraktiviteten hos den specifika målgruppen (Iacovou, Shirland & Thompson, 2004). 

Rekrytering är en viktig del i organisationers arbete att bli framgångsrika (Thomas & Wise, 

1999). Undersökningar som de ovan nämnda är således relevanta för att arbetsgivare ska 

kunna utveckla sina employer branding-strategier och attrahera rätt kompetens (Jain & Bhatt, 

2015).  

 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur de fem dimensionerna: social, 

tillämpning, intresse, ekonomi och utveckling värderas i en potentiell arbetsgivares 

attraktionskraft utifrån kön, ålder och förvärvsarbete bland högskolestuderande studenter. 

  

Frågeställning 

Hur värderas de fem dimensionerna: social, tillämpning, intresse, ekonomi och utveckling i en 

potentiell arbetsgivares attraktionskraft utifrån kön, ålder och förvärvsarbete bland 

högskolestuderande studenter?  

 

Hypotes 

I linje med Wallace, Lings och Cameron (2012) antogs det att kvinnor värderar den sociala 

dimensionen så som en rolig arbetsmiljö och en god relation till kollegor högre än män. 

 

 

 

 



 

5 
 

Metod 
Deltagare och urval 

Genom ett strategiskt urval rekryterades studenter som läser personal- och 

arbetslivsprogrammet vid en högskola i mellersta Sverige för studien. Respondenterna 

delades in i grupper efter bakgrundsfaktorerna kön (män vs. kvinnor), ålder (yngre vs. äldre) 

och förvärvsarbete (ja vs. nej), för att se eventuella skillnader i hur de värderade de fem 

dimensionerna av employer attractiveness. Kriteriet för urvalet var att respondenterna skulle 

utföra studier inom personal- och arbetslivsprogrammet vid en högskola i mellersta Sverige. 

Det mottogs totalt 122 enkätsvar varav ett räknades som bortfall och plockades bort innan 

analysen påbörjades. Bortfallet berodde på att enkäten innehöll ofullständiga svar. Av de 

resterande 121 enkätsvaren så var 86 enkätsvar från förvärvsarbetande respondenter och 35 

från icke-förvärvsarbetande respondenter. Respondenterna bestod av 97 kvinnor och 24 män. 

Åldern på respondenterna sträckte sig från 20 till 59 år (M = 26.19, SD = 6.67) och delades in 

i åldersgrupperna yngre (20-27 år) som bestod av 89 respondenter samt äldre (äldre än 27 år) 

som bestod av 32 respondenter i linje med Jain och Bhatt (2015). Sammanlagt 

sammanställdes 121 enkäter för studien.  

 

Material/Mätinstrument 

Det mätinstrument som användes för studien var employer attractiveness scale (EmpAt) vilket 

är ett validerat mätinstrumentet utformat av Berthon et al. (2005) och är till för att mäta en 

arbetsgivares attraktionskraft. EmpAt består av fem dimensioner: social, tillämpning, intresse, 

ekonomi och utveckling och varje dimension innehåller vardera fem frågor/påståenden. 

Frågorna besvarades på en femgradig likertskala där 1 stod för stämmer inte alls och 5 stod 

för stämmer helt. I en reliabilitetsanalys av de 25 frågorna mättes cronbachs alpha (a) = .90. 

Cronbachs alpha (a) för respektive dimension mättes till social (a) = .83, tillämpning (a) = 

.76, intresse (a) = .76, ekonomi (a) = .80 och utveckling (a) = .81. Cronbachs alpha (a) för 

Berthon et al.s (2005) ursprungliga 25 frågor = .96. Generellt anses resultat över .70 på 

cronbachs alpha (a) vara tillräckligt för att anses uppnå godtagbar reliabilitet (Pallant, 2016). 

Frågor om bakgrundsfaktorer: kön, ålder, utbildning, högskola, eventuellt förvärvsarbete, 

eventuell arbetstid i snitt per vecka och huruvida det förekommit arbete innan studierna eller 

ej inledde enkäten. Enkäten bestod av 32 frågor där de första 7 frågorna behandlade 

bakgrundsfaktorer och de resterande 25 handlade om hur viktiga attributen i de fem 

dimensionerna anses vara hos en potentiell arbetsgivare. 
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Tillvägagångssätt 

En pappersenkät samt en digital enkät utformades och användes som mätinstrument. 

Pappersenkäten utformades i programmet Word och den digitala enkäten i programmet 

EasyQuest. Frågorna som användes i enkäten var sedan en tidigare studie översatt från 

engelska till svenska (Mikaelian & Palmqvist, 2015). Frågorna i pappersenkäten och den 

digitala enkäten var utformade på samma sätt och inleddes med ett missiv. Missivet 

informerade respondenterna om studiens syfte, etiska aspekter samt kontaktuppgifter till 

föreliggande författare samt handledare. Innan enkätundersökningen påbörjades genomfördes 

pilottest på enkäten för att upptäcka eventuella brister. Inga brister påträffades och den 

digitala enkäten skickades ut till de respondenter som studerar sista året på personal- och 

arbetslivsprogrammet vid en högskola i mellersta Sverige. Detta med hjälp av ett privat forum 

för klassen via Facebook där två påminnelser skickades ut efter 5 respektive 12 dagar. Den 

digitala enkäten var öppen i totalt 17 dagar och genererade 39 enkätsvar. Pappersenkäten 

delades ut till de respondenter som studerar första respektive andra året på personal- och 

arbetslivsprogrammet vid en högskola i mellersta Sverige i anslutning till två olika 

föreläsningar. Berörda föreläsare kontaktades innan via mail för att få utförandet godkänt. 

Pappersenkäterna samlades vid samma tillfälle in och genererade 82 enkätsvar.  

 

Design och dataanalys 

Studien bestod av en kvantitativ enkätundersökning. Data analyserades i SPSS version 22 

med hjälp av en multivariat variansanalys (MANOVA) där en mellanpersondesign användes 

och bakgrundsfaktorerna utgjorde de oberoende variablerna, kön i betingelserna män vs. 

kvinnor, ålder i ung vs. äldre och förvärvsarbetande studenter i ja vs. nej. Beroendevariablerna 

var de fem olika dimensionerna: social, tillämpning, intresse, ekonomi och utveckling. Då 

studien bestod av fem beroendevariabler delades den ursprungliga signifikansnivån på .05 

(5%) med 5 genom Bonferronis korrektion och sattes därmed till .01 (1%) (Pallant, 2016). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Till enkäten medföljde ett missiv där deltagarna blev informerade om att det var helt frivilligt 

att medverka samt att de när som helst kunde avbryta enkäten om de efter att de påbörjat den 

inte längre ville medverka. I missivet informerades även om att deltagandet i enkäten var 

anonymt och att svaren inte kunde kopplas till dem som individer. De blev även informerade 

om att allt material behandlas konfidentiellt och endast kommer att användas för denna 

undersökning. 
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Resultat 
En multivariat variansanalys (MANOVA) genomfördes för att undersöka om det förelåg 

någon skillnad i hur de demografiska grupperna värderade attraktionskraften hos en potentiell 

arbetsgivare. Utifrån en mellanpersondesign så mättes beroende variablerna i form av 

dimensionerna: social, tillämpning, intresse, ekonomi och utveckling. De oberoende 

variablerna i mätningen bestod av de demografiska grupperna: kön (män vs. kvinnor), ålder 

(ung vs. äldre) och förvärvsarbetande (ja vs. nej). Resultatet visade att det inte förelåg någon 

interaktionseffekt mellan bakgrundsfaktorerna kön, ålder och förvärvsarbete, p > .05. 

 

Unga vs. äldre 

Resultatet visade ingen skillnad mellan hur unga vs. äldre värderade de fem dimensionerna, F 

(5,  109)= .65, p = .66; Wilks´ Lambda = .98; hr2 = .03. 

 

Förvärvsarbetande vs. icke-förvärvsarbetande 

Resultatet visade ingen skillnad mellan hur förvärvsarbetande vs. icke-förvärvsarbetande 

värderade de fem dimensionerna, F (5,  109) = 1.43, p = .22; Wilks´ Lambda = .94; hr2 = .06. 

 

Män vs. kvinnor 

Resultatet visade att kön hade en effekt på hur respondenterna värderade de fem 

dimensionerna, F (5,  109) = 7.85, p < .01; Wilks´ Lambda = .74; hr2 = .27. Det förelåg en 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män i dimensionerna social, tillämpning och 

utveckling, se tabell 1 för mer detaljerad information och tabell 2 för medelvärden och 

standardavvikelser. Detta är i linje med hypotesen att kvinnor antogs värdera den sociala 

dimensionen högre än män.  
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Tabell 1. Separata (univariata) analyser (ANOVA) med de fem dimensionerna i employer 

attractiveness som beroende variabler, bakgrundsfaktor kön som oberoende variabel. 

   Df F hr2 p 

Dimensioner 

 

Social   1.113 19.78 .15 < .01 

 

Tillämpning   1.113 13.92 .11 < .01 

 

Utveckling   1.113 12.96 .10 < .01 

 

Ekonomi   1.113 2.15 .02 .15 

 

Intresse   1.113 .82 .01 .37 

 

 

Tabell 2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för de fem dimensionerna utifrån 

bakgrundsfaktor kön (kvinnor vs. män). 

 

   Kvinnor  Män 

   M (SD) M (SD) 

Dimensioner 

 

Social   4.49 (.44) 3.95 (.50) 

 

Tillämpning   4.00 (.60) 3.32 (.82) 

 

Utveckling   4.08 (.53) 3.55 (.50) 

 

Ekonomi   4.19 (.54) 3.95 (.62) 

 

Intresse   3.67 (.67) 3.53 (.55) 
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Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur de fem dimensionerna: social, 

tillämpning, intresse, ekonomi och utveckling värderas i en potentiell arbetsgivares 

attraktionskraft utifrån kön, ålder och förvärvsarbete bland högskolestuderande studenter. 

Resultatet visade inte några signifikanta interaktionseffekter mellan bakgrundsfaktorerna kön, 

ålder och förvärvsarbete i värderingen av de fem dimensionerna. Mellan unga och äldre fanns 

ingen skillnad gällande hur de värderade de fem dimensionerna. Det fanns heller ingen 

skillnad mellan förvärvsarbetande och icke-förvärvsarbetande gällande hur de värderade de 

fem dimensionerna. Mellan manliga och kvinnliga respondenter fanns en skillnad då de 

kvinnliga respondenterna värderade dimensionerna: social, tillämpning och utveckling högre 

än de manliga respondenterna. Resultatet är i linje med hypotesen att kvinnor antogs värdera 

den sociala dimensionen högre än män. 

 

Resultatdiskussion  

Att resultatet inte visade någon skillnad mellan unga och äldres värdering av de fem 

dimensionerna skiljer sig från tidigare forskning. Tidigare studier inom ämnet har visat att 

generation Y (18-27 år) värderar anställningstrygghet och fast ersättning, vilket kan dras 

paralleller till den ekonomiska dimensionen, högre än generation X (äldre än 27 år) (Jain & 

Bhatt, 2015). Den uteblivna skillnaden mellan unga och äldre kan bero på snedfördelning i 

åldersgrupperna då gruppen unga innehöll betydligt fler deltagare än gruppen äldre. I linje 

med Jain och Bhatt (2015) sattes åldersgrupperna till unga (20-27 år) och äldre (äldre än 27 

år). Det förekom dock en snedfördelning i den unga åldersgruppen där majoriteten av 

deltagarna i den unga gruppen utgjordes av individer i åldern 20-23 år. Om den unga 

åldersgruppen hade varit mer jämnt fördelad samt att den äldre åldersgruppen utgjorts av fler 

deltagare kan det tänkas att resultatet visat en skillnad mellan hur grupperna värderat de fem 

dimensionerna. Wallace et al.s (2012) studie visar dock att individer som är yngre än 22 år 

värderar dimensionen intresse högre än individer över 22 år som istället värderar dimensionen 

ekonomi högre. Hade åldersgrupperna fördelats i linje med Wallace et al. (2012) hade 

möjligen ett annat resultat uppnåtts. 

Det uteblivna resultatet mellan hur förvärvsarbetande studenter och icke-

förvärvsarbetande studenter värderade de fem dimensionerna kan bero på ett snedfördelat 

urval då majoriteten av respondenterna var förvärvsarbetande. En tidigare studie utförd i 

Turkiet, med både förvärvsarbetande (icke-studerande) och icke-förvärvsarbetande studenter 

som deltagare visar att de fanns skillnader mellan förvärvsarbetande (icke-studerande) och 
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icke-förvärvsarbetande studenter i värderingen av de fem dimensionerna (Alnıaçık & 

Alnıaçık, 2012). Att föreliggande studie inte visar någon skillnad kan bero på att urvalet till 

skillnad från den turkiska studien enbart bestod av studenter och det faktum att alla är 

studerande gör att skillnaden uteblir. Det kan även föreligga kulturella skillnader gällande 

inställningen till en potentiell arbetsgivare (Berthon et al., 2005). Tidigare forskning är inte 

utförd i Sverige vilket kan göra att kulturella skillnader mellan länder påverkar hur deltagarna 

värderar en potentiell arbetsgivare. Föreliggande studie visar att majoriteten av studenterna på 

personal- och arbetslivsprogrammet vid en högskola i mellersta Sverige är förvärvsarbetande. 

Att arbeta vid sidan av studierna är således vanligt förekommande i gruppen studenter som är 

föremål för studien vilket möjliggör för spekulationer om att deltagarna i studien kan ha en 

annan syn på värdering av potentiell arbetsgivare än studenter från andra delar av världen.  

I linje med hypotesen i föreliggande studie och tidigare forskning värderade kvinnliga 

respondenter dimensionen social högre än manliga respondenter. Förutom dimensionen social 

fanns även skillnader i hur kvinnliga vs. manliga respondenter värderade dimensionerna 

utveckling och tillämpning då de kvinnliga respondenterna värderade dessa högre än de 

manliga respondenterna. Det finns inga signifikanta skillnader i hur kvinnor och män 

värderade dimensionerna intresse och ekonomi . Detta är inte i linje med tidigare forskning 

som visade att män värderar dimensionerna intresse och ekonomi högre än kvinnor (Wallace 

et al., 2012). Även i detta avseende kan skillnaden i resultat från tidigare studier ha påverkats 

av en snedfördelning i grupperna kvinnor och män, då gruppen kvinnor utgjordes av 97 

deltagare och gruppen män endast utgjordes av 24 deltagare. Det ska dock understrykas att 

samplet är representativt för populationen studenter på personal- och arbetslivsprogrammet 

vid denna högskola i mellersta Sverige som studien är utförd på (https://statistik.uhr.se). En 

annan faktor att ta hänsyn till är just det faktum att det är studenter som läser personal- och 

arbetslivsprogrammet som utgör deltagarna i studien. Dessa studenter läser en utbildning som 

behandlar just personal- och arbetslivsfrågor som bygger mycket på att identifiera, analysera 

och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. Utbildningen ger en bred kompetens 

om människan i arbetslivet och det kan tänkas att högskolestuderande studenter inom ämnet 

har en annan syn, och möjligen högre krav på vilka dimensioner som är viktiga hos en 

potentiell arbetsgivare. Detta öppnar upp för spekulationer i fråga om studien utförts på en 

grupp studenter på en annan, exempelvis mansdominerad utbildning kan det tänkas att 

dimensionerna värderats annorlunda och att män värderat intresse och ekonomi högre än 

kvinnor i linje med tidigare forskning. 
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Till skillnad från ovan nämnda studier har en studie av Lievens, Van Hoye & Schreurs 

(2005) utförd på militärer visat att kön är den enda bakgrundsfaktorn av kön, ålder och 

utbildning som har en påverkan vid attraktionskraften hos armén som arbetsgivare, vilket trots 

att det handlar om en annan bransch, är i linje med resultatet av föreliggande studie. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur de fem dimensionerna: social, 

tillämpning, intresse, ekonomi och utveckling värderas i en potentiell arbetsgivares 

attraktionskraft utifrån kön, ålder och förvärvsarbete bland högskolestuderande studenter. För 

att få svar på detta rekryterades studerande inom personal- och arbetslivsprogrammet vid en 

högskola i mellersta Sverige med hjälp av ett strategiskt urval. Den kvantitativa ansatsen 

valdes med önskan om att uppnå ett generaliserbart resultat som på så vis skulle kunna 

komma till användning i företags arbete med employer branding. På detta sätt var 

förhoppningen att resultaten skulle kunna ge de verktyg som behövs för att rekrytera samt 

behålla rätt kompetens. 

Ett validerat mätinstrument från Berthon et al. (2005) valdes och testades inför 

undersökning vilket kan ha bidragit till det låga bortfallet då det generellt sett inte rådde några 

oklarheter kring frågorna. Mätinstrumentet EmpAt fyllde sin funktion i att mäta 

attraktionskraften hos en potentiell arbetsgivare. Värt att notera är att instrumentet framtogs 

på det engelska språket vilket medför att en översättning till svenska kan ha påverkat dess 

validitet. Språket och dess innebörd kan uppfattas vara olika i engelskan och svenskan vilket 

skulle kunna innebära att även en korrekt översättning av frågorna kan resultera i en annan 

betydelse än vad som ursprungligen var avsett. Vad som även skiljer sig från det ursprungliga 

mätinstrumentet EmpAt och som kan ha påverkat resultatet är att det mättes i en sjugradig 

likertskala medan föreliggande studie använde en femgradig likertskala. Det finns många 

fördelar med att använda sig av numeriska skalor så som att det möjliggör ett mer nyanserat 

svar som motsvarar respondenternas uppfattning (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt 

Johannessen och Tufte (2003) så krävs det minst fem värden för att kunna göra mer 

avancerade och omfattande statistiska analyser än vad som är möjligt vid färre antal värden. 

Detta öppnar upp för tanken att en sjugradig likertskala eventuellt hade kunnat genererat ännu 

större varians i svaren. Det var ytterst få svar i skalorna 1 (stämmer inte alls) och 2 (stämmer 

till viss del) medan en utökning av skalorna eventuellt hade gett ett annat resultat. 

En högre svarsfrekvens hade varit önskvärd för att uppnå ett mer tillförlitligt resultat. 

Det hade även varit önskvärt med ett större antal svar för vardera nivå i bakgrundsfaktorerna 
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då det på grund av den snedfördelade svarsfrekvensen fanns grupper med endast ett fåtal 

deltagare. Samplet är ändock representativt för populationen studenter inom personal- och 

arbetslivsprogrammet vid en högskola i mellersta Sverige. Av de 121 svar som mottogs så var 

80% av dem från kvinnor, 74% från unga (20-27 år) och 71% från förvärvsarbetande 

studenter. Detta stämmer överens med antagningen till ovannämnda program inför hösten 

2017 vid denna högskola i mellersta Sverige då 79% av de som antogs i första urvalet var 

kvinnor och 66% var < 24 år (https://statistik.uhr.se). Med detta så går det ej att helt 

generalisera föreliggande studies resultat vilket medför att den endast till viss del bidrar till 

forskning. 

Det går även inte att förutspå hur ovidkommande variabler kan ha påverkat resultatet. 

Ovidkommande variabler är okontrollerade faktorer som kan finnas i en 

undersökningssituation och som kan påverka resultaten (Hayes, 2000). Detta kan framförallt 

ha förekommit i gruppen som utfört den digitala enkäten då undersökningssituationen i stor 

utsträckning varit okontrollerad. På samma sätt kan författarnas närvaro vid pappersenkäten 

haft påverkan på respondenterna. Tanken från början var att endast göra en pappersenkät som 

respondenterna fick besvara på plats. På grund av att enkätens utformning vart klar lite senare 

än beräknat så var det nödvändigt att komplettera med en digital enkät då de studenter som 

läser sitt sista år inom programmet inte längre hade några schemalagda träffar.  

Att respondenterna fick värdera en potentiell arbetsgivare kan ha bidragit till en så 

kallad takeffekt. En takeffekt är en begränsning av intervallet av svar i den beroende 

variabeln, när de flesta av de potentiella värdena i denna variabel är mycket höga. I sådana 

fall kan poängen i den beroende variabeln inte skilja sig mycket från olika nivåer av den 

oberoende variabeln (Hetsroni, 2014). Detta var något som diskuterades innan föreliggande 

studies utförande och låg som grund för beslutet att benämningen, den ideala arbetsgivaren, 

valdes bort för att istället använda det mer neutrala uttrycket, en potentiell arbetsgivare. När 

respondenterna besvarade enkäten utifrån de förutsättningarna så är det möjligt att de ändå 

föreställde sig en form av ideal arbetsgivare eller möjligen en arbetsgivare med ideala attribut. 

Att de med den anledningen ser alla dimensioner som önskvärda i en mer eller mindre stor 

utsträckning.  

 

Praktisk relevans och framtida forskning  

Resultatet från studien kan användas som ett verktyg för organisationer i det strategiska 

employer branding-arbetet och att behålla och rekrytera rätt kompetens. Vetskapen om att 

kvinnor värderar dimensionerna social, tillämpning och utveckling högre än män gör att 
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organisationer kan skräddarsy sina erbjudanden och framhäva sociala värderingar, värderingar 

om tillämpning samt värderingar om utveckling för att öka attraktiviteten hos målgruppen 

kvinnor (Iacovou, Shirland & Thompson, 2004). Detta skulle kunna vara till nytta för att få en 

jämnare könsfördelning i de branscher som idag är mansdominerade. Genom att förstå vad 

kvinnor och män värdesätter hos en arbetsgivare kan organisationer även arbeta med att 

framhäva dessa sidor för sina befintliga medarbetare och på så sätt möjligen minska 

personalomsättningen.	

Vidare vore det intressant att göra en liknande studie i betydligt större omfattning för 

att nå ett mer tillförlitligt och generaliserbart resultat. Det vore intressant att se hur resultatet 

skulle kunna skilja sig mellan kön, ålder, ort, yrkesroll, etnisk tillhörighet och eventuellt i 

vilken sektor (privat, statlig eller kommunal) respondenterna är yrkesverksamma. Detta skulle 

kunna ge ett bra verktyg för att attrahera de specifika målgrupper som organisationer 

eftersträvar. Det skulle ge oss goda förutsättningar i vår framtida yrkesroll inom human 

resources och arbetet med employer branding i att behålla och rekrytera rätt kompetens.   
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Bilaga 1. 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter på personal- och arbetslivsprogrammet på högskolan i Gävle. Vi skriver nu 

ett examensarbete om attraktionskraft hos arbetsgivare. Vi är därför intresserade av vad du 

som student på personal- och arbetslivsprogrammet attraheras av hos en potentiell 

arbetsgivare. Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att delta i vår enkätundersökning. 

Den består av 32 frågor och påståenden och beräknas ta 5-10 minuter att besvara. 

Ditt deltagande i enkäten är anonymt och dina svar kommer inte att kopplas till dig som 

individ. Deltagandet är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta enkäten. Genom att 

fylla i dina svar i enkäten samtycker du till att dina svar endast används för denna 

undersökning. 

Har du frågor om enkätundersökningen kan du kontakta oss på: 

Frida Hurtig: ofk15fhg@student.hig.se 

Joanna Blomquist: ufk11jbt@student.hig.se 

Handledare: Ola Nordhall  

Mail: Ola.Nordhall@hig.se Tel: 026 – 64 88 43  

 

Med vänlig hälsning,  

Frida Hurtig och Joanna Blomquist 

  



 

 
 

Bakgrundsfaktorer – 

De inledande bakgrundsfrågorna besvaras genom att välja det alternativ som passar bäst in 

på Dig. 

1. Kön 

o Kvinna  

o Man  

o Annat  

 

2. Ålder:        

3. Vilket utbildningsprogram läser du?      

4. Vilket universitet/högskola läser Du på?    

5. Arbetar Du vid sidan av dina studier? 

o Ja 

o Nej 

6. Om Du arbetar vid sidan av studierna så hur många timmar i snitt per vecka arbetar Du? 

       

7. Har Du arbetat innan Dina studier? 

o Ja 

o Nej 

  



 

 
 

Bilden av en attraktiv arbetsgivare – 

När Du ska söka ett potentiellt arbete, vad attraherar dig? Markera det svarsalternativ (1-5) 

som stämmer bäst med din uppfattning. 

 

8. Att Du får erkännande/uppskattning från ledningen 

 

9. Att ha en rolig arbetsmiljö  

 

10. Att organisationen är en språngbräda för framtida anställningar 

 

11. Att Du känner stolthet av att arbeta för organisationen  

 

12. Att Du får ökat självförtroende av att arbeta för organisationen  

 

13. Att få arbetserfarenhet som gynnar Din karriär  

 

 

 



 

 
 

14. Att ha en bra relation med Dina överordnade  

 

15. Att ha en bra relation med Dina kollegor 

 

16. Att ha stödjande och uppmuntrande kollegor  

 

17. Att arbeta i en spännande arbetsmiljö 

  

18. Att arbetsgivaren är innovativ och framåtriktad 

  

19. Att organisationen både värderar och tar till vara på Din kreativitet 

 

20. Att organisationen producerar högkvalitativa produkter och tjänster 

  

 

 

 



 

 
 

21. Att organisationen producerar innovativa produkter och tjänster 

  

22. Att det finns goda karriärmöjligheter inom organisationen 

  

23. Att organisationen tar samhällsansvar; socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

  

24. Att det finns möjlighet att tillämpa Dina kunskaper från högskola/universitet 

  

25. Att det finns möjlighet att dela med dig av dina kunskaper 

  

26. Att arbetsplatsen kännetecknas av acceptans och tillhörighet 

  

27. Att organisationen är kundorienterad 

  

 

 

 



 

 
 

28. Att det finns anställningstrygghet inom organisationen 

  

29. Att det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan 
avdelningar/enheter 

  

30. Att det är glad stämning på arbetsplatsen 

  

31. Att ha en lön över genomsnittet 

  

32. Att det ges förmåner utöver lönen, till exempel flextid, friskvårdsförmån, 
tjänstepension m.m. 

  

 


