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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan kvinnliga 

och manliga ingenjörsstudenter gällande uppfattningen av den valda organisationens 

och den Ideala arbetsgivarens image. Syftet var även att undersöka om det förelåg 

någon skillnad i studenternas uppfattning av image hos den valda organisationen 

jämfört med den Ideala arbetsgivaren. Imagen mättes utifrån fem dimensioner med hjälp 

av Employer Attractiveness Scale. En enkätundersökning gjordes med totalt 102 

ingenjörsstudenter som deltagare. Studiens resultat visade ingen skillnad mellan kvinnor 

och män gällande employer attractiveness men det fanns skillnad mellan uppfattningen 

av den valda organisationens image och uppfattningen av den Ideala arbetsgivarens 

image, samt hur de fem dimensionerna skattades. 
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Abstract 

Employer’s image: difference between men and women’s perception? 

Engineering students perception of an industrial organization’s image 

 

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

and male engineering students regarding the perception of the chosen organization and 

the Ideal employer’s image. The purpose was also to investigate whether there was any 

difference regarding the perception of the chosen organization’s image compared to the 

Ideal employer’s image. The image was measured by Employer Attractiveness Scale’s 

five dimensions. With a survey with 102 engineering student as participants the study 

was performed. The result showed no difference between men and women but there was 

a difference between the perception of the chosen organizations’s image and the Ideal 

employer’s image, as well as how the five dimensions underestimated.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Linda Langeborg för sitt engagemang och 

all konstruktiv kritik som har fört skrivandet av uppsatsen framåt. Vidare vill vi tacka 

**** för möjligheten att genomföra denna studie. Till sist vill vi rikta ett stort tack till 

deltagarna. Utan er alla hade det inte blivit en uppsats.  

 

Maria Mikaelian och Kajsa Palmqvist 
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Introduktion 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) kommer det år 2030 att vara en brist på över 50 000 

ingenjörer i Sverige. Det kommer att innebära ökad konkurrens om ingenjörerna hos 

företagen som efterfrågar den typen av yrkeskategori. 

För att attrahera och rekrytera rätt arbetskraft är ett starkt arbetsgivarvarumärke av stor 

betydelse för att företag ska kunna nå sina mål. Rekrytering är idag en kritisk punkt för många 

organisationer. Att få fler sökande till en mindre kostnad samt att säkerställa att 

rekryteringspoolen har kandidater som har kvalifikationerna för jobbet är primära funktioner i 

rekryteringen (Thomas & Wise, 1999). Det är en stor utmaning att attrahera och rekrytera 

medarbetare eftersom att arbeten och företag inom samma bransch ofta är väldigt lika 

varandra (Lievens & Highhouse, 2003; Thomas & Wise, 1999). Av den anledningen är det en 

svårighet för många företag att attrahera och behålla sökande med olika profiler (Morrison & 

Von Glinow, 1990).  

En fördel med mångfald är att arbetsgrupper innehållande personer med olika profiler 

kan överträffa mer homogena grupper eftersom de vanligtvis inkluderar personer med olika 

sätt att framställa och lösa problem. Således kan dessa grupper prestera starkare än homogena 

grupper (Eagly & Chin, 2010). Mångfald, i detta fall kvinnor och män, kan tillföra företaget 

olika färdigheter, kunskaper, perspektiv och bakgrunder. Den kombinationen leder till högre 

nivåer av kreativitet och innovation (Taylor & Greve, 2006). Ali, Kulik och Metzs (2011) 

studie visade en positiv relation mellan mångfald bland kvinnor och män och företagets 

produktivitet. Om kvinnor väljer att inte söka sig till ett företag på grund av dess värderingar 

kan företagen gå miste om viktig kompetens (Catanzaro, Moore & Marshall, 2010)  

 

Employer branding och employer attractiveness 

Ett företags utvecklande av employer brand (arbetsgivarvarumärke) kallas employer branding. 

Syftet med employer branding är att förmedla de unika fördelar som skiljer ett 

arbetsgivarvarumärke från ett annat (Backhous & Tikoo, 2004). Företag använder sig i allt 

större utsträckning av employer branding för att attrahera potentiella medarbetare. Employer 

branding har med både intern och extern attraktionskraft att göra vilket företagen bör vara 

medvetna om för att kunna påverka individers uppfattning av arbetsgivarens image. När 

företagen arbetar med att attrahera potentiella medarbetare bör det ske utifrån vad de anställda 

anser är positivt med företaget (Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007). 
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Ett unikt, väl utarbetat och kommunicerat employer brand hjälper företag att positionera 

sig och vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Backhous & Tikoo, 2004; Moroko & 

Uncles, 2008). Ett företags image kan ses som dess rykte, alltså sådant som de anställda vid 

företaget och potentiella medarbetare associerar med företaget (Edwards, 2010). Studier har 

visat att potentiella medarbetare söker företag som har den image som de anser mest attraktiv 

utifrån de fördelar som är viktiga för den arbetssökande (Backhous & Tikoo, 2004; Knox & 

Freeman, 2006). 

Ett koncept som är en del av employer branding är employer attractiveness. Det finns 

fem dimensioner (social, intresse, tillämpning, utveckling och ekonomi) som identifierar 

employer attractiveness (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Dimensionerna bygger på Ambler 

och Barrows (1996) funktionella, psykologiska och ekonomiska dimensioner som de menar 

definierar ett företags employer brand i termer av de fördelar som följer med en anställning 

och identifieras med företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Berthon et al (2005) bekräftade 

Ambler och Barrows tre deduktiva dimensioner och kompletterade med två induktiva 

dimensioner. Dimensionerna social och intresse bygger på den psykologiska dimensionen, 

dimensionen utveckling och dimensionen tillämpning på den funktionella dimensionen, samt 

dimensionen ekonomi som bygger på den ekonomiska dimensionen.  

Dimensionen social mäter i vilken utsträckning en individ attraheras av en arbetsgivare 

som erbjuder en rolig arbetsmiljö och där relationen till kollegor är god. Dimensionen intresse 

mäter i vilken utsträckning en individ attraheras av en arbetsgivare som erbjuder en 

spännande arbetsmiljö, nya arbetsmetoder och tar till vara på den anställdes kreativitet. 

Dimensionen tillämpning mäter i vilken utsträckning en individ är attraherad av en 

arbetsgivare som ger de anställda möjlighet att tillämpa sina kunskaper och att lära ut till 

andra. Dimensionen utveckling mäter i vilken grad en individ är attraherad av en arbetsgivare 

som ger ökad självkänsla, självförtroende och som gynnar karriären. Sista dimensionen 

ekonomi mäter i vilken utsträckning en individ är attraherad av en arbetsgivare som ger en lön 

över genomsnittet och anställningstrygghet (Berhton et al., 2005). 

 

Värden och attribut 

Varumärken kan ha olika personligheter och egenskaper och även tillskrivas demografiska 

attribut så som kön. Vissa varumärken kan därmed ses som kvinnliga och andra som manliga 

(Aaker, 1997). Företag som står för stödjande, kvinnliga, värden attraherar i större 

utsträckning kvinnliga sökande till skillnad från företag som står för konkurrenskraftiga, 

manliga, värden (Catanzaro et al., 2010). Stödjande värden är till exempel samarbete och 
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möjlighet att kombinera karriär och familjeliv, medan konkurrenskraftiga värden innefattar en 

mer tävlingsinriktad och självständig syn inom företaget där karriären prioriteras främst 

(Catanzaro et al., 2010). Generellt attraheras sökande av organisationer som överensstämmer 

med deras personliga egenskaper (Kristof, 1996; Lievens & Highhouse, 2003). Arbetssökande 

jämför sina värderingar med arbetsgivarens image och attraheras mer av organisationer där 

företagsvärderingarna speglar de egna värderingarna (Judge & Bretz, 1992). Av den 

anledningen behöver företag vara medvetna om hur sökande med olika profiler attraheras, 

samt förstå vilka attribut som är olika viktiga för män respektive kvinnor (Thomas & Wise, 

1999).  

En arbetssökandes tidiga intryck av ett företags image är relaterad till initial attraktion 

till företaget. Tidigt intryck är viktigt för att kunna förutsäga om en arbetssökande kommer att 

söka sig till ett företag. Exempel på tidiga intryck är lön, förmåner och arbetsplatsens 

lokalisering. De attributen är instrumentella (Lievens & Highhouse, 2003). Den initiala 

attraktionen till ett företag kan inte enbart förklaras av instrumentella attribut. En potentiell 

sökande kommer i själva verket även attraheras till ett företag på grund av de symboliska 

dimensioner som de associerar företaget med. Symboliska dimensioner beskriver företaget i 

termer av subjektiva och immateriella attribut (Lievens & Highhouse, 2003). Symboliska 

attribut har betydelse för företagens attraktivitet och därför skulle de kunna ha en större plats i 

företagens arbete med att differentiera sig från konkurrenter på arbetsmarknaden, istället för 

att endast fokusera på de instrumentella dimensionerna såsom lön och förmåner (Lievens & 

Highhouse, 2003). Det är särskilt viktigt när företag vill attrahera kvinnor då kvinnor i större 

utsträckning än män attraheras av symboliska attribut så som företagskultur, prestige och 

sociala förmåner (Wallace, Ling & Cameron, 2012). Ekonomi- och intressedimensionerna 

rankas högre av männen.  

 

Föreliggande studie 

Eftersom att män i större utsträckning än kvinnor söker sig till industribranschen, som är en 

mansdominerad bransch, kan branschen gå miste om viktig kompetens. En stor organisation 

inom industribranschen vill öka antalet kvinnor inom organisationen. Organisationen behöver 

således ses som en attraktiv arbetsgivare för kvinnor, andelen kvinnor inom organisationen 

var 24 % år 2013. Vid organisationen har denna studie gjorts för att undersöka om det fanns 

någon skillnad mellan kvinnor och mäns uppfattning av organisationens image. Den här 

organisationen kommer fortsättningsvis benämnas som den valda organisationen.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan kvinnliga 

respektive manliga ingenjörsstuderande (det vill säga potentiella medarbetare) gällande 

uppfattningen av den Ideala arbetsgivarens image samt den valda organisationens image. 

Syftet var även att undersöka om det förelåg någon skillnad i uppfattningen av den Ideala 

arbetsgivarens image och den valda arbetsgivarens image.   

 

Frågeställningar 

1) Föreligger det någon skillnad mellan kvinnliga respektive manliga potentiella medarbetare 

gällande uppfattningen av den valda organisationens image (mätt genom de fem 

dimensionerna i Employer Attractiveness Scale)? 

(2) Föreligger det någon skillnad mellan kvinnliga respektive manliga potentiella medarbetare 

gällande uppfattningen av den Ideala arbetsgivarens image (mätt genom de fem 

dimensionerna i Employer Attractiveness Scale)? 

(3) Föreligger det någon skillnad i potentiella medarbetares uppfattning av den valda 

organisationens image jämfört med deras syn på den Ideala arbetsgivarens image? 

 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Studenter på nio utbildningsprogram (på högskolor/universitet i Mellersta & Norra Sverige) 

valdes för undersökningen. Kriteriet var att deltagarna studerade till högskole- eller 

civilingenjör. Åldern på deltagarna varierade från 20 år till 44 år (M = 26, SD =  5.28). 32 

kvinnor och 70 män deltog i undersökningen. I studien blev det sex bortfall som plockades 

bort innan analysen gjordes. Två av bortfallen berodde på av egna tolkningar av skalans 

värden, en deltagare misstänktes inte ha svarat sanningsenligt och resterande tre svarade 

“annat” på frågan om könstillhörighet. Sammanlagt sammanställdes 102 stycken enkäter. 

 

Mätinstrument 

Studiens mätinstrument var Employer Attractiveness Scale (EmpAt) som mäter en 

arbetsgivares attraktivitet. Mätinstrumentet har utvecklats och validerats av Berthon et al. 

(2005) och består av fem dimensioner som vardera innehåller fem frågor. Svaren besvarades 

på en femgradig Likertskala där 1 betyder stämmer inte alls och 5 stämmer helt. Första 

dimensionen är social dimension och innehåller frågor om hur individen värderar en bra 
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arbetsmiljö och goda relationer till kollegor. Andra dimensionen, utveckling, handlar om 

karriär samt i vilken mån individen får ökad självkänsla och självförtroende genom sitt arbete. 

Tredje dimensionen, intresse, handlar om spännande arbetsmiljö, som tar tillvara på de 

anställdas kreativitet och nytänkande. Fjärde dimensionen, tillämpning, handlar om att få 

användning av tidigare kunskap och att kunna tillämpa och utbyta kunskaper inom en 

kundorienterad organisation. Femte dimensionen är ekonomi och innefattar lön och andra 

anställningsförmåner.  

Enkäten bestod av två delar med 25 frågor i varje. Den första delen handlade om hur 

viktiga attributen ansågs vara hos den Ideala arbetsgivaren. I den andra delen frågades hur väl 

studenternas bild av den valda organisationen som arbetsgivare stämde med attributen, i syfte 

att få fram vilken image deltagarna har av dem som arbetsgivare. Syftet med detta var att mäta 

arbetsgivarnas image. Frågorna var olika formulerade i de olika delarna men innehållet var 

lika och frågorna varierades på ordningsföljden. 

Tillvägagångssätt 

Frågorna i instrumentet översattes från engelska till svenska. Enkäten utformades i 

programmet Webropol.  

Enkäten mailades till 643 studenter vilket motsvarade fem ingenjörsprogram. 

Studenterna på de resterande fyra programmen fick tillgång till enkäten genom deras 

studentportal. Genom utbildningsansvariga för respektive program fick vi studenternas 

mailadresser. Därefter skickades mail till studenterna innehållande information om 

undersökningen samt webblänk till enkäten (bilaga 1). Enkäten mailades alternativt lades ut 

under fjorton dagar och studenterna hade mellan åtta till fjorton dagar på sig att besvara den. 

En påminnelse skickades ut. Svarstiden förlängdes på grund av låg svarsfrekvens. 

 

Design och dataanalys 

Studien är en kvantitativ enkätundersökning. Dataanalysen gjordes i SPSS version 22. För 

dataanalysen användes en mixad multivariat variansanalys (MANOVA). Arbetsgivare (den 

Ideala arbetsgivaren respektive den valda organisationen) var inompersonvariabel. Kön var 

mellanpersonvariabel. De beroende variablerna var de fem dimensionerna (social, utveckling, 

intresse, tillämpning och ekonomi) som mäter en arbetsgivares attraktivitet med hjälp av 

Employer Attractiveness Scale. Signifikansnivån sattes till 5 %. 
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Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna blev informerade om att de när som helst kunde välja att avbryta enkäten och att 

svaren skulle komma att behandlas konfidentiellt. De besvarade enkäterna kunde inte kopplas 

ihop med deltagarna.  

Deltagarna fick chans att ta del av den färdiga uppsatsen genom att uppge sin mailadress 

i ett mail till oss. Den valda organisationen godkände att deras verkliga namn användes i 

studien. 

 

Resultat 

En mixad MANOVA gjordes för att undersöka om det fanns någon skillnad hur män och 

kvinnor skattade de fem dimensionerna och om arbetsgivare (den Ideala arbetsgivaren 

respektive den valda organisationen) påverkade hur dimensionerna skattades. 

Inompersonvariabel var arbetsgivare och kön var mellanpersonvariabel. De beroende 

variablerna var de fem dimensionerna.  

 

Kvinnliga respektive manliga ingenjörsstudenter 

Mellan kvinnor och män fanns det ingen skillnad i deras skattningar av employer 

attractiveness generellt, F (5, 96) = 2.15, p = .07, Wilks λ =.90, ɳp
2= .10. Det fanns heller 

ingen skillnad för någon av de fem dimensionerna (se tabell 1).  

 

Den Ideala arbetsgivaren kontra den valda organisationen 

Det fanns en effekt av arbetsgivare för employer attractiveness, F (5, 96) = 28,19, p <.01, 

Wilks λ =.41, ɳp
2= .60. Den Ideala arbetsgivaren värderades högre än den valda 

organisationen gällande alla de fem dimensionerna (se tabell 1).  

Det fanns ingen interaktionseffekt mellan kön och arbetsgivare gällande employer 

attractiveness, F (5, 96) = .48, p = .79, Wilks λ =.98, ɳp
2= .03. Det fanns ingen 

interaktionseffekt mellan variablerna (se tabell 1).  
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Tabell 1. MANOVA med de fem dimensionerna i employer attractiveness som beroende 

variabler, kön som mellanpersonvariabel och arbetsgivare som inompersonvariabel.  

    Df F ɳp
2 p  

Variabler            
             
Social            
Kön   1 .09 .00 .76  

Arbetsgivare   1 123.30 .55 .01  

Kön*Arbetsgivare   1 .46 .01 .50  
Felterm   100 (.297)      
             
Intresse            
Kön   1 1.08 .01 .30  
Arbetsgivare   1 20.82 .17 .01  

Kön*Arbetsgivare   1 .55 .01 .46  
Felterm   100 (.308)      
             
Tillämpning            
Kön   1 1.16 .01 .29  
Arbetsgivare   1 14.63 .13 .01  

Kön*Arbetsgivare   1 2.31 .02 .13  
Felterm   100 (.277)      
             
Utveckling            
Kön   1 1.73 .02 .19  
Arbetsgivare  1 40.84 .29 .01  

Kön*Arbetsgivare  1 .77 .01 .38  
Felterm   100 (.251)     
          
Ekonomi            
Kön   1 .71 .01 .40  
Arbetsgivare  1 77.92 .44 .01  

Kön*Arbetsgivare  1 .32 .00 .57  
Felterm  100 (.271)    
       

Not. Värden inom parentes är MS (mean square error). 
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Skattning av dimensionerna hos arbetsgivare 

En envägs MANOVA med de fem dimensionerna som variabler gjordes för att mäta om det 

fanns någon skillnad mellan dimensionerna. Hos den Ideala arbetsgivaren fanns det skillnad i 

hur dimensionerna skattades, F (4, 98) = 12.87, p <.01, Wilks λ =.66, ɳp
2= .34. Dimensionen 

social skattades högst (se tabell 2). Det fanns även skillnad i hur dimensionerna skattades hos 

den valda organisationen, F (4, 98) = 13.90, p <.01, Wilks λ =.64, ɳp
2= .36. Dimensionen 

intresse skattades högst (se tabell 2). I Tabell 2 finns en sammanställning av medelvärden och 

standardavvikelser för de fem dimensionerna som använts i studien.  

 

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

Ideala arbetsgivaren respektive den valda organisationen. N=102. 

 
 Ideal abetsgivare Valda organisationen 
 M            (SD) M            (SD) 
Dimensioner   
      

Social 4.38       (0.56) 3.49       (0.66) 

Intresse  4.19       ( 0.63) 3.83       (0.73) 

Tillämpning 3.94       (0.65) 3.68       (0.61) 

Utveckling 4.13       (0.54) 3.67       (0.65) 

Ekonomi 4.16       (0.60) 3.49       (0.57) 
 

 

 

Diskussion 

Mellan kvinnliga och manliga ingenjörsstudenter fanns ingen skillnad gällande hur de 

skattade de fem dimensionerna hos den Ideala arbetsgivaren. Det fanns inte heller någon 

skillnad mellan könen i uppfattning av den valda organisationen som arbetsgivare. Kvinnliga 

och manliga studenter skattade den Ideala arbetsgivarens image högre än den valda 

organisationens image.  

Att resultatet inte visade någon skillnad mellan kvinnor och män gällande skattning av 

de fem dimensionerna hos den Ideala arbetsgivaren skiljer sig från tidigare forskning. 
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Tidigare forskning har visat att kvinnor i större utsträckning än män föredrar en organisation 

som står för stödjande värden (Catanzaro et al., 2010). Stödjande värden är till exempel 

samarbete och positiv stämning, vilket kan dras paralleller till den sociala dimensionen som 

innefattar goda relationer till kollegor och en bra arbetsmiljö. De symboliska attributen vilka 

är abstrakta och immateriella, värderades högre av kvinnor än av män i en studie av (Wallace 

et al., 2012). 

Den uteblivna könsskillnaden mellan vårt resultat och tidigare forskning kan förklaras 

av kulturella skillnader. Det kan föreligga kulturella skillnader gällande potentiella 

medarbetares inställning till olika attribut (Berthon et al., 2005). Tidigare forskning har 

genomförts i andra länder än Sverige. Således kan tänkas att det råder kulturella skillnader 

mellan länderna vilket kan påverka vad potentiella medarbetare värdesätter hos en 

arbetsgivare. Organisationskulturen speglar landets kultur i stort, länder som anses ha 

maskulina kulturer har även maskulina organisationskulturer. Männen i dessa länder förväntas 

göra karriär och vara framgångsrika - om inte anses de vara misslyckade. Däremot innehar 

relativt få kvinnor höga positioner på sina arbeten. I Sverige där det råder feminin kultur är 

normen för både män och kvinnor att göra karriär (Catanzaro et al., 2010). Nationer som 

kännetecknas av feminina kulturer tenderar att ha organisationskulturer som stöder till 

exempel balans mellan arbete och familj (Lyness & Kropf, 2005). Utifrån detta menar vi att 

avsaknaden av skillnad mellan män och kvinnors syn på den Ideala arbetsgivarens image kan 

grunda sig i att kvinnor och män i Sverige är mer jämställda på arbetsmarknaden än i en del 

andra länder och därmed har en liknande syn på vilka attribut som är attraktiva hos en 

arbetsgivare. Således kan det te sig naturligt att män i länder med maskulina kulturer (och 

därmed även maskulina organisationskulturer) i större utsträckning än kvinnor värderar hög 

lön och avancemang etc. som viktiga attribut och kvinnor värderar sociala attribut i högre 

utsträckning.    

Att den Ideala arbetsgivarens image värderas högre än den valda organisationens image 

av studenterna är egentligen inte förvånande då den Ideala arbetsgivaren har den “perfekta” 

imagen. Att leva upp till den Ideala arbetsgivarens image kan vara svårt för en organisation 

eftersom den Ideala arbetsgivaren förmodligen alltid kommer att ställas högre i förhållande 

till en verklig organisation. Avseendet med att jämföra arbetsgivarnas image var inte att 

undersöka vilken arbetsgivares image som värderades högst, utan för att se om de skiljde sig 

åt.  

Den dimension hos den Ideala arbetsgivaren som skattades högst av 

ingenjörsstudenterna var den sociala dimensionen. Resultatet stämmer överens med tidigare 
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forskning som har visat att män i större utsträckning än kvinnor skattar konkurrenskraftiga 

värden högre och kvinnor stödjande värden högre, men det är de sociala/stödjande värdena 

som majoriteten av både män och kvinnor anser viktigast hos en arbetsgivare (Catanzaro et 

al., 2010). Hos den valda organisationen var intresse den dimension ingenjörsstudenterna 

ansåg stämde bäst överens med organisationens image som arbetsgivare. Den sociala 

dimensionen skattades lägst tillsammans med ekonomidimensionen.  

 

Deltagare, styrkor och svagheter 

Könsfördelningen bland samtliga deltagare var 68 % män och 32 % kvinnor. Det kan anses 

vara stor skillnad men är representativt för ingenjörsutbildningar vilka är mansdominerade, 

andelen antagna till ingenjörsutbildning hösten 2014 var cirka 73 % män och 27 % kvinnor 

(Statistiska Centralbyrån, 2015). Eftersom studiens målgrupp var avgränsad till 

ingenjörsstudenter förelåg det en svårighet i att få likvärdiga gruppstorlekar av män respektive 

kvinnor. Resultatet kan inte sägas vara generaliserbart för populationen ingenjörsstudenter då 

svarsfrekvensen endast var 17 % av de 643 studenter enkäten mailades till. Då vi inte vet 

exakt hur många studenter som fått tillgång till enkäten via studentportaler väljer vi att räkna 

på antalet mailadresser enkäten skickades till. Det kan vara en svaghet i undersökningen att en 

del av deltagarna eventuellt inte känner till den valda organisationen som arbetsgivare och har 

därmed ingen uppfattning om organisationens image som arbetsgivare och avstod därför från 

att delta i undersökningen. En annan orsak till den låga svarsfrekvensen i studien kan 

förklaras med att webbenkäten skickades ut till studenternas studentmail. Hade enkäten 

istället skickats till studenternas privata mailadresser hade kanske svarsfrekvensen blivit 

högre då vi fick indikationer från utbildningsansvariga att de var osäkra på i vilken 

utsträckning studentmailen faktiskt användes. Mätinstrumentet EmpAt fyllde sin funktion 

genom att mäta en arbetsgivares attraktivitet vilket avsikten i undersökningen var.  

 

Framtida forskning och praktisk relevans 

Att fler kvinnor inte söker sig till den valda organisationen skulle kunna bero på att de 

uppfattar organisationens image som maskulin, ett traditionellt industriföretag som länge varit 

mansdominerande med tydlig hierarki. En annan anledning kan vara att de inte har någon 

uppfattning om organisationen som arbetsgivare eller till och med att organisationen är så 

pass okänd för en del att de inte har den i åtanke när de söker arbete.  

I arbetet med employer branding anser vi att den valda organisationen bör vara medveten 

om vad målgruppen de vill attrahera värderar som viktigt. Undersökningen visade inte någon 
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skillnad mellan hur kvinnliga och manliga ingenjörsstudenter skattade dimensionerna hos den 

Ideala arbetsgivaren och den valda organisationen. Tidigare forskning samt vårt resultat visar 

att den sociala dimensionen var viktigast för båda könen. Utifrån det kan slutsatsen dras att 

organisationen med fördel kan framhäva dess sociala värderingar i sitt employer brand. Vi vill 

dock poängtera att organisationen inte bör bygga sitt employer brand utifrån en profil som 

inte stämmer med rådande organisationskultur och inte kan efterlevas internt. Organisationen 

bör därför försäkra sig om att de fördelar de förmedlar med hänsyn till potentiella 

medarbetare faktiskt är förankrade i organisationen. Annars finns risk att potentiella 

medarbetares förväntningar inte uppfylls. 

Eftersom att employer branding har med både intern och extern attraktionskraft att göra 

är det av relevans för företag att även undersöka vilka attribut som anses vara attraktiva och 

intressanta av redan anställda (Lievens et al., 2007). Som en framtida studie skulle det därför 

vara intressant att undersöka vilka attribut den valda organisationens anställda anser vara 

attraktiva och intressanta hos organisationen. Då kan eventuella skillnader mellan manliga 

och kvinnliga medarbetare undersökas. Ses något attribut som särskilt positivt av de kvinnliga 

medarbetarna kan detta ytterligare framhävas i organisationens employer brand. Eftersom den 

valda organisationen vill ses som en attraktiv arbetsgivare för kvinnor skulle detta kunna vara 

ett steg i rätt riktning.  

Vidare vore det intressant att göra en liknande studie på andra företag inom samma 

bransch som den valda organisationen för att jämföra om det föreligger någon skillnad i 

resultatet. Eftersom arbeten och organisationer inom samma bransch ofta är väldigt lika 

varandra (Lievens & Highhouse, 2003; Thomas & Wise, 1999) kan det vara intressant att se 

om och hur arbetsgivarimagen skiljer åt. Skulle ett annat företags image värderas högre än 

den valda organisationens, kan det även vara av intresse att titta närmre på hur de arbetar med 

employer branding.    
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Instruktion  

 

De fem inledande bakgrundsfrågorna besvaras genom att välja det alternativ som  
passar in på Dig. 

 

 

 

 
1. Kön * 

   Kvinna 
 

   Man 
 

   Annat 
 

 

 

 

 
2. Vilket år är du född? * 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
3. Vilket utbildningsprogram läser du?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
4. Hur känner du till ****? * 

   Genom media 
 

   Genom utbildning 
 

   Genom anhörig/vän 
 

   Har arbetat där 
 

   
Annat 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 



 

 
 

5. Hur tydlig bild har du av **** som arbetsgivare? * 

   Mycket otydlig 
 

   Ganska otydlig 
 

   Ganska tydlig 
 

   Mycket tydlig 
 

 

 

 

 

50% genomfört  
 

 

 

 

 
Bilden av en ideal arbetsgivare  

 

Tänk dig att du kan välja fritt bland arbetsgivare, vad är viktigt för dig?  
Markera det svarsalternativ (1-5) som stämmer bäst med din uppfattning. 

 

 

 

 
6. Att du får erkännande/uppskattning från ledningen * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
7. Att ha en rolig arbetsmiljö * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
8. Att organisationen är en språngbräda för framtida anställningar * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
9. Att du känner stolthet av att arbeta för organisationen * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
10. Att du får ökat självförtroende av att arbeta för organisationen * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 



 

 
 

 
11. Att få arbetserfarenhet som gynnar din karriär * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
12. Att ha en bra relation med dina överordnade * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
13. Att ha en bra relation med dina kollegor * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
14. Att ha stödjande och uppmuntrande kollegor * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
15. Att arbeta i en spännande arbetsmiljö * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
16. Att arbetsgivaren är innovativ och framåtriktad * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
17. Att organisationen både värderar och tar till vara på din kreativitet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
18. Att organisationen producerar högkvalitativa produkter och tjänster * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
19. Att organisationen producerar innovativa produkter och tjänster * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 



 

 
 

 
20. Att det finns goda karriärmöjligheter inom organisationen * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
21. Att organisationen tar samhällsansvar - socialt, ekonomiskt, miljömässigt * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
22. Att det finns möjlighet att tillämpa dina kunskaper från högskola/universitet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
23. Att det finns möjlighet att dela med dig av dina kunskaper * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
24. Att arbetsplatsen kännetecknas av acceptans och tillhörighet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
25. Att organisationen är kundorienterad * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
26. Att det finns anställningstrygghet inom organisationen * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
27. Att det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan avdelningar/enheter * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
28. Att det är glad stämning på arbetsplatsen * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 



 

 
 

 
29. Att ha en lön över genomsnittet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
30. Att det ges förmåner utöver lönen, till exempel flextid, friskvårdsförmån, tjänstepension m.m. 
* 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
31. Finns det något mer som är viktigt för dig vid val av arbetsgivare?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

75% genomfört  
 

 

 

 

 
Bilden av **** som arbetsgivare  

 

Hur väl stämmer din bild av **** som arbetsgivare med följande påståenden?  
Markera det svarsalternativ (1-5) som stämmer bäst med din uppfattning. 

 

 

 

 
32. Det finns anställningstrygghet inom **** * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
33. Anställda känner stolthet av att arbeta för **** * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
34. Det finns möjlighet inom **** att tillämpa dina kunskaper från högskola/universitet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 



 

 
 

 
35. **** är en språngbräda för framtida anställningar * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
36. **** är kundorienterat * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
37. **** ger förmåner utöver lönen, till exempel flextid, friskvårdsförmån, tjänstepension m.m. 
* 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
38. **** producerar högkvalitativa produkter och tjänster * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
39. **** tar samhällsansvar - socialt, ekonomiskt, miljömässigt * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
40. **** producerar innovativa produkter och tjänster * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
41. Att arbeta på **** gynnar karriären * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
42. **** erbjuder en intressant och spännande arbetsmiljö * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
43. Det finns aktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan avdelningar/enheter * 
 1 2 3 4 5  



 

 
 

Stämmer inte alls                Stämmer helt 
 

 

 

 
44. **** både värderar och tar tillvara på din kreativitet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
45. **** kännetecknas av acceptans och tillhörighet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
46. Anställda får ökat självförtroende genom att arbeta för **** * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
47. **** är en glad arbetsplats * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
48. Det finns goda karriärmöjligheter inom **** * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
49. En bra relation med dina överordnade * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
50. **** har en lön över genomsnittet * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
51. **** är i framkant – med framåtriktat arbetssätt * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
52. Det är positiv stämning på **** * 



 

 
 

 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
53. Kollegorna är stödjande och uppmuntrande * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
54. Anställda får erkännande/uppskattning från **** ledning * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
55. En bra relation med dina kollegor * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

 
56. Det finns möjlighet att dela med dig av dina kunskaper * 
 1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls                Stämmer helt 

 

 

 

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

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

100% genomfört  
 

 

 

 

 

 

 


