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Abstract 
Young professionals are especially prone to change their workplace and this now happens 

more frequently than before. Therefore, it has become a challenge for employers to attract the 

best candidates to continue to conduct a successful and competitive business. Our purpose is 

to contribute with knowledge to what undergraduate human resource-students  in their last 

term consider to be an attractive employer. Previous research has been made in this area 

through quantitative methods to identify important organizational attributes. By conducting 

six qualitative interviews we have achieved a much deeper understanding of why some of the 

organizational attributes are important. The result shows that human resource-students value 

flexibility, organizational culture and leadership the highest. There is also a difference in 

between genders of what an attractive employer is. Women want a more professional work 

climate while men tend to treasure a more familiar climate. Another difference between men 

and women is that men seem to think that a strong brand is a part of an employer’s 

attractiveness while women associates it to control and management. 

Keywords: employer, organization, attractiviness, human resource-students, organizational 

attributes. 

	  



	

Sammanfattning 

Idag tenderar framförallt unga människor till att kontinuerligt byta arbetsplats. En utmaning 

för organisationer är därför att attrahera den bäst lämpade arbetskraften för att fortsätta kunna 

bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. Syftet med vår studie är därför att bidra med 

kunskap om snart utexaminerade personalvetarstudenters syn på en attraktiv arbetsgivare. 

Tidigare forskning har främst undersökt forskningsområdet med hjälp av kvantitativa metoder 

för att kunna identifiera en mängd olika viktiga organisationsattribut. Vi har istället med hjälp 

av sex stycken kvalitativa intervjuer fått en djupare förståelse för varför vissa 

organisationsattribut är betydelsefulla. Resultatet visar att personalvetarstudenterna 

värdesätter flexibilitet, organisationskultur och ledarskap högt. Dessutom finns det även 

skillnader mellan hur könen ser på vad en attraktiv arbetsgivare är. Kvinnor efterfrågar ett 

professionellt klimat medan män tenderar att värdesätta ett mer familjärt klimat. Män tycker 

även att ett starkt varumärke är en del av en arbetsgivares attraktivitet, medan kvinnor 

associerar det med kontroll och styrning vilket är något som skiljer dem åt.  
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1.	Inledning 	
I detta kapitel motiveras val av ämnesområde. Vidare presenteras även uppsatsens syfte, 

frågeställningar, avgränsning och till sist disposition.  

 

1.1	Problemområde	

Det har skett en förändring på dagens arbetsmarknad jämfört med tidigare (Garsten; Lindvert 

& Thedvall, 2011:10). Berntson (2011:151) skriver i Garsten et al. (2011) att en människas 

anställning präglas inte längre av lång tjänstgöring hos en och samma arbetsgivare utan den 

karaktäriseras snarare av att människan kontinuerligt byter arbetsplats. Under perioden 2007 - 

2008 bytte var tionde arbetstagare arbete eller arbetsgivare. Denna omsättning bland arbete 

tenderar i dag att vara större bland unga människor än hos äldre arbetstagare (Garsten et al., 

2011:21). Det har även uppstått en förändring gällande arbetssökandes behov att kunna 

identifiera sig med organisationens värderingar. Dagens arbetssökande tenderar att söka sig 

till organisationer vars värderingar går i linje med ens egna (Backhaus, Stone & Heiner 

2002:292) 

 

Samtidigt är organisationens viktigaste resurs dess personal (Ambler & Barrow, 1996:185). 

Därför utmanas organisationer på dagens arbetsmarknad att hitta den bäst lämpade 

arbetskraften för att fortsatt kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet (Chhabra & 

Sharma, 2014:48). Enligt Parment och Dyhre (2009:85) är employer branding ett 

tillvägagångssätt för organisationer att attrahera arbetssökande till sin verksamhet. Begreppet 

har det senaste decenniet fått en påtaglig ökad uppmärksamhet och fått starkt strategiskt 

fotfäste för ledande organisationer (Parment & Dyhre, 2009:3). Terjesen, Vinnicombe och 

Freeman (2007:505) menar dock att det saknas forskning kring vad som gör en organisation 

attraktiv. De menar att en nyckelfaktor till att attrahera arbetssökande är att identifiera 

betydelsefulla organisationsattribut. De poängterar även vikten av att få mer kunskap om vad 

attraherar kvinnor och män eftersom organisationer strävar allt mer efter jämställdhet bland 

medarbetare. 

	

Den avdelning på ett företag som främst arbetar med att attrahera arbetssökande till 

organisationen är human resource (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2011:168). Organisationer 

som vill arbeta med att behålla sin personal behöver således kunskap inom området. En 

yrkesgrupp som i framtiden kan komma arbeta med att attrahera arbetssökande till en 
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organisation är personalvetare. Således är det intressant att undersöka vad snart 

utexaminerade personalvetarstudenter värdesätter hos en framtida arbetsgivare. Det är även av 

betydelse att studera vad som attraherar kvinnor och män till en arbetsgivare eftersom 

organisationer tenderar till att sträva efter jämställdhet. 

 

1.2	Syfte	

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om snart nyutexaminerade 

personalvetarstudenters syn på en attraktiv arbetsgivare. Vidare är vår ambition att se vilka 

likheter och skillnader som finns i hur de kvinnliga respektive manliga intervjupersonerna 

värderar arbetsgivares attraktivitet. 

 

1.3	Frågeställningar	

• Vad är en attraktiv arbetsgivare enligt personalvetarstudenterna? 

• Hur resonerar personalvetarstudenterna om vad en attraktiv arbetsgivare är? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de kvinnliga och de manliga 

intervjupersonerna i synen på en attraktiv arbetsgivare?  

	

1.4	Avgränsning	

En avgränsning i denna studie är att intervjupersonerna är studenter. Ytterligare en 

avgränsning har gjorts mot personalvetarstudenter i Sverige som läser sin sista termin. Vidare 

kommer studien fokusera på vad en attraktiv arbetsgivare är och inte dess negativa aspekter. 

 

Employer branding är ett begrepp som kan kopplas till arbetet med att attrahera arbetssökande 

till en organisation. Vi har dock valt att inte använda oss av begreppet eftersom vi önskar att 

studera området ur ett studentperspektiv. Employer branding handlar istället om 

organisationers arbete med att attrahera samt behålla arbetssökande till dess verksamhet vilket 

inte är vårt studieobjekt. 

 

1.5	Disposition	

I kapitel två presenteras en överblick av tidigare forskning. Kapitlet berör det aktuella 

forskningsområdet, vad en attraktiv arbetsgivare är, enligt studenter. Där återfinns även en 

motivering till vad denna studie önskar att bidra med. I kapitel tre beskrivs det 

tillvägagångssätt denna studie har anammat och den metod studien har använt sig av. Kapitlet 
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består även av en beskrivning av hur studien har tagit hänsyn till de etiska övervägande 

svensk forskning har. I kapitel fyra presenteras och motiveras de teoretiska begrepp som 

ämnas att användas i studien. I det femte kapitlet framförs och analyseras studiens resultat. I 

kapitel sex besvaras till slut studiens frågeställningar och det diskuteras även hur studiens 

resultat förhåller sig till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
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2.	Tidigare	forskning	
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Inledningsvis ges en motivering av 

valda artiklar och tillvägagångssättet vid sökningen av dessa. Därefter presenteras tidigare 

forskning under tre teman: organisationsattribut, värderingar och könsskillnader. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av tidigare forskning. 

 

2.1	Motivering	och	tillvägagångssätt	

Vi har valt sju artiklar vilka kan kopplas till ämnet på olika sätt. Studierna valdes eftersom de 

har en geografisk spridning och vi strävade efter att få en bredd gällande kulturella aspekter 

eftersom det kan tänkas påverka synen på vad en attraktiv arbetsgivare är. Artiklarna fångar 

även in ämnet utifrån olika vinklar. Dessa perspektiv har vi kunnat kategorisera in i tre olika 

teman vilka är organisationsattribut, värderingar samt könsskillnader. Organisationsattribut är 

ett begrepp som i källorna används för att beskriva attraktiva egenskaper organisationer har. 

Med värderingar avses ståndpunkter i olika samhällsfrågor och temat könsskillnader tar upp 

de organisationsattribut som skiljer sig mellan kvinnliga och manliga intervjupersoner. 

 

De artiklar vi har valt att använda oss av i studien togs fram med hjälp av sökningar i 

databasen Sociological Abstracts och Google Scholar. Inledningsvis sökte vi enbart på 

employer branding eftersom det är ett sätt att attrahera arbetssökande till organisationer. Detta 

sökord ledde oss främst till litteraturöversikt om begreppet och medarbetares syn på vad en 

attraktiv arbetsgivare är. Eftersom vi strävade efter studenters syn på ämnet var vi tvungna att 

precisera vår sökning mot vårt syftesområde. Vi adderade därför följande sökord: student, 

young people, perception, perspective, organization, employer, attractiveness och motivation. 

Dessa var de sökord som slutligen ledde fram till våra artiklar. En artikel från tidigt 1990-tal 

valdes bort på grund av att vi sökte efter aktuell forskning. Även artiklar vilka behandlar 

ämnet utifrån arbetstagares syn uteslöts. Sökningen genomfördes tills de artiklar som visade 

sig vara intressanta återkom regelbundet. En av dessa var inte elektroniskt tillgänglig utan 

beställdes genom Örebro Universitetsbibliotek. Till sist granskades även tidigare studiers 

referenslistor vilket gav oss ytterligare en relevant artikel. 

 

2.2	Organisationsattribut	

En studie är genomförd på snart nyutexaminerade studenter i Belgien (Lievens & Highhouse, 

2003:82). Forskarna använde sig av en kvantitativ metod för att få en förståelse över vilka 
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organisationsattribut som har ett samband med vad en attraktiv arbetsgivare är. Med hjälp av 

enkäter visade det sig att, av alla organisationsattribut de undersökte, var följande 

organisationsattribut mest attraktiva: innovativ organisation, arbeta med kunder, 

karriärmöjligheter, färdigheter och lön (Lievens & Highhouse, 2003:89).  

 

En annan kvantitativ studie utfördes i Storbritannien på konst- och naturvetenskapsstudenter 

(Terjesen et al., 2007:510). Med hjälp av enkätundersökning fick studenterna värdera olika 

organisationsattribut beroende på hur viktiga dessa var för dem själva. Enkäten bestod av 20 

organisationsattribut och av dessa visar sig följande fem vara viktigast för studenterna: 

utvecklingsmöjligheter, uppskattning, karriärmöjligheter, varierat arbete och dynamisk 

organisation (Terjesen et al, 2007:517). 

 

El-Zamly och Amin (2011:40) har med kvantitativa metoder mätt hur viktiga olika 

organisationsattribut är för studenter. Undersökningen genomfördes i Egypten på 

handelsstudenter och studiens resultat visar att den sociala miljön på arbetsplatsen är allra 

viktigast för studenterna. Detta följt av utmanade arbetsuppgifter med möjlighet att få 

utveckla förmågor och kompetens samt anställningstrygghet (El-Zamly & Amin, 2011:47). 	

 

Ytterligare en studie är gjord på snart nyutexaminerade studenter i Indien (Chhabra & 

Sharma, 2012:52). Den insamlingsmetod som användes var kvantitativa enkätundersökningar 

och 15 organisationsattribut identifierades vara viktiga för att en arbetsgivare ska ses som 

attraktiv. Av de 15 visade det sig att organisationskultur, företagsnamn och lön vara de mest 

värdefulla organisationsattributen för studenterna (Chhabra & Sharma, 2012:53). Studien 

kunde även konstatera att organisationsattributens betydelse varierar mellan utbildningarna. 

Till exempel värdesätter handelsstudenter lön viktigare i jämförelse med mer 

samhällsvetenskapliga program (Chhabra & Sharma, 2012:55).   

  

Mahavir och Srimannarayana (2014:307) analyserade nyckelfaktorer som attraherar indiska 

handelsstudenter till en viss arbetsgivare. De gör även en kategorisering av dessa 

organisationsattribut beroende på hur viktiga de är för undersökningspersonerna. Inom 

kategorin nödvändiga organisationsattribut hamnade lön, öppen organisation, delaktighet vid 

beslutsfattande, bra arbetsmiljö och bra personalpolitik inom topp fem. Dessa 

organisationsattribut visar vilka minimikrav en kandidat har på en arbetsgivare. Om de inte 
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uppfylls av organisationen, skulle kandidaterna inte söka sig till organisationen (Mahavir & 

Srimannarayana, 2014:311).  

 

Nedan följer en sammanfattande tabell över de viktigaste och nödvändigaste 

organisationsattributen tidigare forskning har kunnat konstatera. De är rangordnade efter hur 

viktiga de är för studenterna i varje studie. 

 

Tabell 1. En sammanfattning över de viktigaste organisationsattributen. 

Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Studie 5 

Innovativ 

organisation 

Utvecklings-

möjligheter 
Social miljö Organisationskultur Lön 

Arbeta med 

kunder 
Uppskattning Utmanade arbete Företagsnamn Öppen organisation 

Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter 
Anställnings- 

trygghet 
Lön 

Delaktighet vid 

beslutsfattning 

Färdigheter Varierande arbete   Bra arbetsmiljö 

Lön Dynamisk organisation   God personalpolitik 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns återkommande organisationsattribut bland de 

presenterade studierna. Ett organisationsattribut som förekommer i flera studier är lön. Vidare 

finns det även organisationsattribut författarna benämner olika men har liknande innebörd. 

Längre fram i kapitlet presenteras en bearbetad och sammanfattande tabell över samtliga 

organisationsattribut som tagits upp i den tidigare forskningen. 

	

2.3	Värderingar	

Forskning har visat att arbetssökande i dag lägger mer vikt vid att framtida arbetsgivares 

värderingar går i linje med deras egna (Backhaus, Stone & Heiner 2002:292). Forskarna tar 

upp begreppet corporate social performance (CSP). CSP definieras kortfattat som ett företags 

principer av socialt ansvar gentemot samhället. Begreppet är flerdimensionellt och omfattar 

organisationers aktiviteter. Exempel på dessa aktiviteter är hur de anställda behandlas, miljön 

samt jämställdhet- och mångfald på arbetsplatsen (Backhaus et al., 2002:293).  
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Backhaus et al. (2002:302) menar att ett företags CSP kan påverka synen på organisationen. 

Studien är utförd i USA och forskarna använde sig av en kvantitativ forskningsmetod. Med 

hjälp av enkätundersökning visade studien att arbetssökande studenter värderar CSP som ett 

viktigt organisationsattribut vid val av framtida arbetsgivare. Fem av aspekterna inom CSP 

betraktas vara viktigare för studenter när det kommer till val av arbetsgivare. Dessa är: miljö, 

relation till samhället, mångfald och jämställdhet, produktfrågor samt anställningsförhållande 

(Backhaus et al., 2002:303).  

 

2.4	Könsskillnader	

Terjesen et al. (2007:507) undersökte om det fanns signifikanta skillnader i hur manliga och 

kvinnliga universitetsstudenter i Storbritannien värdesätter olika organisationsattribut. Enligt 

studien värdesätter män ingångslön betydligt högre än kvinnor. Kvinnor å andra sidan 

värdesätter att organisationen ser sin personal, varierande arbete, mångfald bland 

medarbetare, ordinarie arbetstider och informell organisationskultur högre än män. Men även 

att få användning av sina kunskaper, stressfri arbetsmiljö och känna gemenskap bland 

kollegor (Terjesen et al., 2007:511). 

 

Slutligen kunde totalt nio stycken signifikanta skillnader mellan könen identifieras (Terjesen 

et al., 2007:511). Det intressanta är att endast ett av organisationsattributen rankas som mer 

betydelsefull för män än för kvinnor. Till skillnad från de övriga åtta, som identifierades som 

mer betydelsefulla för kvinnor än för män. Forskarna påstår att detta tyder på att den nya 

generationens män och kvinnor är mer lika än olika (Terjesen et al., 2007:515).  

Det finns även en könsskillnad gällande hur kvinnliga och manliga studenter ser på 

organisationers CSP (Backhaus et al., 2002:310). Kvinnor tenderar till att lägga betydligt 

större vikt vid samhällsfrågor än vad män gör. Det gäller framför allt mångfald- och 

jämställdhetsfrågor. Detta styrks av Thomas och Wise (1999:386). De i likhet med Backhaus 

et al. (2002) kom fram till att kvinnor värderar jämställdhet- och mångfaldshetsfrågor mer än 

män. 

 

2.5	Sammanfattning	av	tidigare	forskning	

Genomgången av tidigare forskning har gett många exempel på organisationsattribut. Vi har 

uppmärksammat att det emellanåt finns skillnader i hur olika forskare definierar attributen. 

Således har vi bearbetat tidigare forskning och sammanfört liknande organisationsattribut med 
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varandra för att få renodlade begrepp, vilket har mynnat ut i en tabell som presenteras 

nedanför. Ett exempel på begrepp vi har fört samman är innovativ och dynamisk organisation 

eftersom forskarna i studierna definierade begreppen på ett likartat sätt.  

 

Vår ambition med tabellen är att göra det tydligare för läsaren att förstå vad varje 

organisationsattribut innebär. Det är även relevant för att senare i denna studie se hur 

resultaten förhåller sig till tidigare forskning. Därför följer här en sammanställning av 

organisationsattributen och en begreppsdefinition om vad forskarna menar med varje 

organisationsattribut.  

 
Tabell 2. Definition av organisationsattribut från tidigare forskning 
	
Organisationsattribut Förklaring av organisationsattribut 

Anställningstrygghet Organisationen ska erbjuda tillsvidareanställningar. I detta ligger en 

trygghet att inte känna oro för uppsägning och sin anställning. 

Arbeta med kunder Organisationen arbetar dagligen med kundkontakt. 

Arbetsmiljö Organisationen ska främja en stressfri arbetsmiljö. 

CSP Organisationens principer av socialt ansvar gentemot samhället. 

Färdigheter Organisationen ska inneha kompetens som är säker, intelligent och 

tillförlitliga. 

Företagsnamn Organisationens företagsnamn ska associeras med positiva känslor 

och tankar. 

Gemenskap Organisationens ska främja gemenskap bland medarbetarna. 

Innovativ och 

dynamisk organisation 

Organisationen ska vara framåt, aktuell och trendig på så vis att den 

främjar nyskapande. 

Karriärmöjligheter Organisationen ger möjlighet till att växa inom organisationen och 

ger förutsättningar till befordran.  

Lön Organisationen erbjuder hög lön. 

Ordinarie arbetstider Organisationen ska ha fasta arbetstider. 

Organisationskultur Organisationen ska ha gemensamma värderingar samt att kulturen 

ska präglas av ett vänligt och informellt klimat. 

Social miljö Organisationen ska främja gemenskap och goda relationer på 

arbetsplatsen. Det ska finnas gemensamma värderingar i 

organisationen som stämmer överens med medarbetarnas. 
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Uppskattning Organisationen ska bry sig om sin personal och se individen bakom 

varje medarbetare. 

Utmanande och 

varierat arbete 

Organisationen ska främja flexibilitet genom varierade 

arbetsuppgifter. Även ge medarbetarna möjlighet att använda 

kunskaper de besitter och ge möjlighet att utveckla nya förmågor. 

Utvecklingsmöjligheter Organisationen ska erbjuda utbildningar och kompetensutveckla sin 

personal. 

 

Tabellen innehåller begreppsdefinition över organisationsattribut som har tagits upp i samtliga 

studier från tidigare forskning. Det kan dock tänkas tillkomma organisationsattribut som 

intervjupersonerna i denna studie lyfter fram. Begreppen har till största del undersökts med 

hjälp av kvantitativa metoder. Organisationsattributen är således definierade av forskarna och 

inte utifrån undersökningspersonernas syn på begreppen. Fortsättningsvis kan 

organisationsattributet arbeta med kunder eventuellt bli svårt att applicera i denna studie 

eftersom en framtida personalvetare främst kommer arbeta med personal och inte 

kundrelaterade frågor.  

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det saknas undersökningar utförda på studenter med 

hjälp av kvalitativa metoder. Tidigare forskning har främst anammat forskningsområdet 

utifrån kvantitativa metoder och studerat studenter med andra programinriktningar än 

personalvetarstudenter. Således finns det kunskapsluckor gällande att få en djupare förståelse 

för hur studenter med andra programinriktningar resonerar om ämnet. Med hjälp av 

fördjupade intervjuer önskar vi att föreliggande studie bidrar med en bredare förståelse om 

vad en attraktiv arbetsgivare är, enligt personalvetarstudenter. 
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3.	Metod	 		

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska val. Inledningsvis beskrivs och motiveras 

val av metod. Därefter förs en beskrivning hur datainsamlingen och intervjuguiden har gått 

till. Detta följs av en beskrivning av urvalet samt en diskussion om validitet, reliabilitet och 

generalisering. Kapitlet avslutas med de etiska aspekter studien har tagit hänsyn till. 

 

3.1	Val	av	metod	

Vi har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod. Bryman (2011:40) menar att en 

kvalitativ forskningsmetod fokuserar på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala 

omgivning. En kvalitativ metod är således användbar eftersom syftet är att bidra med kunskap 

om snart utexaminerade personalvetarstudenters syn på en attraktiv arbetsgivare. Kvantitativ 

forskning beskrivs snarare vara inriktad på siffror, statistik och forskarens uppfattning 

(Bryman, 2011:371). Således är en sådan forskningsmetod inte lämplig för oss.  

 

I denna studie har vi kombinerat två forskningsstrategier. Vi har bland annat blivit inspirerade 

av grounded theory vilken är lämplig när forskare önskar att utgå från data istället för 

teori (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009:38). Den var för oss passande eftersom vår 

ambition var att låta empirin mynna ut i användbara teorier och begrepp. Vi har även utgått 

från en hermeneutisk ansats. Westlund (2009:62) menar att inom hermeneutiken tolkas och 

förstås upplevelser av olika fenomen. Den är användbar eftersom vi vill skapa förståelse över 

intervjupersonernas upplevelse vad en attraktiv arbetsgivare är. De texter som tolkas i denna 

studie är intervjuutskrifter. Det väsentliga inom hermeneutiken är att forskaren ska utgå från 

intervjupersonens perspektiv och således försöka förstå meningen i det empiriska materialet.  

 

I förberedelsen av denna studie har vi fördjupat oss i ämnet, genom att gå igenom relevant 

tidigare forskning. Det medför en viss förförståelse som inverkar på hur vi tolkar våra 

intervjuutskrifter. Även det faktum att vi går samma utbildning som våra intervjupersoner, 

kan vara något som bidragit till en viss förförståelse. Hermeneutiken är å andra sidan ett sätt 

att fördjupa och utmana tolkningsarbetet (Westlund, 2009:76). Således kan det vara ett sätt att 

skapa djupare förståelse för forskningsområdet. 
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3.2	Datainsamling	

För att kunna få fördjupad kunskap om forskningsområdet använder vi oss av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innehåller vanligtvis en 

intervjuguide med specifika teman vilka forskaren bör förhålla sig till (Bryman, 2011:415). 

Intervjuprocessen är dock flexibel och tyngdpunkt bör ligga på vad intervjupersonen uppfattar 

som viktigt. Därför är det tillåtet att avvika från intervjuguiden beroende på hur intervjun 

fortlöper. Intervjun utvecklas således beroende på svaren från intervjupersonen. Det passade 

oss väl eftersom vår intervjuguide består av få öppna frågor med syfte att låta 

intervjupersonerna fritt associera kring frågorna. Vi diskuterade även fokusgruppsintervjuer 

som alternativ metod. Bryman (2011:447) beskriver att fokusgrupper inriktar sig på samspelet 

i gruppen och gruppens gemensamma förståelse för ämnet. Eftersom vi önskar få en 

gemensam uppfattning om vårt forskningsområde hade detta varit intressant. På grund av 

praktiska skäl valdes det bort samt ville vi minimera risken att de blev påverkade av varandras 

svar. 

I samtliga fall har intervjuerna genomförts på platser relaterade till det universitet eller 

högskola som de är verksamma vid. Grupprum bokades för att få en lugn miljö, dock uppstod 

det problem med bokningen för två av intervjuerna och vi var tvungna att genomföra dessa på 

platser som inte var slutna. Vi fann ett relativt lugnt utrymme där intervjuerna genomfördes 

och informerade intervjupersonerna om att de fick avbryta om det blev för mycket ljud. Två 

gånger kom det förbipasserande personer men ingen upplevde att de blev störda, därför 

fortsatte intervjuerna utan några märkbara störande moment. Vi valde att utföra intervjuerna 

tillsammans och samtliga intervjuer varade mellan 35-50 minuter. En fara med att vi båda 

närvarade vid intervjuerna var att intervjupersonerna skulle kunna uppleva situationen som 

obekväm och således inte ge tillförlitliga svar. Vi resonerade att ämnet vi studerar inte är av 

känslig karaktär och att det således inte skulle påverka intervjun. Vi var även noga med att 

informera om att en av oss skulle leda intervjun, medan den andra skulle fokusera på att 

viktiga aspekter inte förbisågs. 

Vår intervjuguide består inledningsvis av en övergripande fråga om vad en attraktiv 

arbetsgivare är. Syftet är att låta intervjupersonen associera fritt angående frågan. Efter den 

inledande frågan följer en lista av de organisationsattribut tidigare forskning har tagit fram 

eftersom det kan vara aspekter de inte tänker på. Dessa gav underlag till intervjuguidens två 

teman: organisationsattribut och värderingar. 
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Efter två genomförda intervjuer plockades ett organisationsattributet bort: arbeta med kunder. 

Den upplevdes vara märklig av intervjupersonerna och vi noterade att den var svår att svara 

på. Vi insåg därför att den inte skulle hjälpa oss att besvara vårt syfte och frågeställningar. På 

så sätt blev materialet för nästkommande intervjuer mer koncentrerat mot studiens syfte. 

3.3	Val	av	intervjupersoner	

Intervjupersonerna valdes ut från två olika lärosäten i Sverige. Enligt Binder, Davis och 

Bloom (2016:26) har campus en inverkan på hur studenter ser på framtida arbete och 

arbetsgivare, vilket gjorde att vi önskade fånga in en bredd bland studenterna. En sökning 

gjordes bland olika personalvetarprogram inom rimligt avstånd eftersom vi prioriterade 

direkta intervjuer framför telefonintervjuer. Enligt Bryman (2011:210) tenderar 

intervjupersoner att vara mindre engagerade när den utförs via telefon. Det var ett problem vi 

önskade undvika eftersom det krävs engagemang från intervjupersonerna för att vi ska kunna 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Efter denna sökning valdes ett universitet och en högskola vars personalvetarprogram hade 

inriktning sociologi respektive företagsekonomi. Detta eftersom tidigare forskning konstaterat 

att studenter inom olika program, har olika syn på vad en attraktiv arbetsgivare är (Chhabra & 

Sharma, 2012). Således är det intressant att låta intervjupersoner som representerar två olika 

inriktningar inom personalvetarprogrammet medverka. Det kan liknas med vad Bryman 

(2011:434) beskriver som målstyrt urval. Samtidigt användes även ett snöbollsurval eftersom 

vi kontaktade en person vid varje lärosäte vilket i sin tur ledde oss fram till ytterligare 

intervjupersoner. Totalt genomfördes sex intervjuer. Vi önskade få en spridning gällande 

ålder och kön, därför valde vi tre kvinnliga studenter och tre manliga studenter i olika åldrar 

med ett åldersspann från 23-29 år. 

 

3.4	Analysmetod	

Analysen har genomförts med inspiration från substantiv kodning. Substantiv kodning 

innebär att forskaren finner koder i datamaterialet och kan delas in i följande två faser: öppen 

och selektiv kodning (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009:42). Med öppen kodning menas 

att forskaren först läser igenom materialet grundligt. Därefter utformas viktiga och 

återkommande ämnen till en öppen kod vilka i sin tur utvecklas till kategorier. Genom 

selektiv kodning tar forskaren ut de koder och kategorier som är mest väsentliga samt 

återkommande i datamaterialet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009:42-46). 
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I inledningen av analysen transkriberades intervjuerna ordagrant. Därefter läste vi noggrant 

igenom vårt datamaterial och vi noterade betydelsebärande meningar eller ord vilka vi 

benämnde med olika koder. De koder vi fann jämförde vi med varandra för att finna 

skillnader samt likheter och syftet med det var att kunna utveckla koderna till kategorier. Vårt 

analysarbete utvecklades därefter till följande kategorier: flexibilitet, organisationskultur och 

ledarskap. Dessa är de organisationsattribut våra intervjupersoner resonerade mest kring. 

Under varje kategori finns även underrubriker med syfte att fånga upp olika delar av varje 

överordnad kategori. 

 

Analysprocessen har även varit adaptiv. Enligt Layder (1998:172) innebär adaptiv teori en 

ständig anpassning av teori och begrepp. Den teoretiska modell bestod från början av en 

uppsättning teorier och begrepp men har under analysprocessens gång anpassats till det vi har 

hittat i det empiriska materialet.  

	

3.5	Validitet,	reliabilitet	och	generaliseringar	

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliseringar är alla olika mått som avser mäta 

studiens kvalitet (Bryman, 2011:351). Nedan presenteras begreppens innebörd och hur vi har 

förhållit oss till de under studiens gång.   

 

Med extern reliabilitet i kvalitativa studier menas i vilken utsträckning studien kan upprepas. 

Dock är det svårt att återskapa den sociala miljön vilket är ett problem inom den kvalitativa 

forskningen (Bryman, 2011:352). Genom att granska och grundligt redogöra för alla delar i 

studien, exempelvis genom val av metod, intervjupersoner och hur vi valt att analysera vårt 

datamaterial, blir det tydligt för läsaren hur vi har gått tillväga. Det möjliggör för andra 

forskare att till en viss del att replikera studien.  

 

Med intern reliabilitet i kvalitativa studier menas att de tolkningar forskare gör stämmer 

överens med varandra (Bryman, 2011:352). Vi önskade öka den interna reliabiliteten genom 

att tillsammans utföra intervjuerna. Vid analysarbetet har datamaterialet diskuterats 

sinsemellan med syfte att säkerställa att våra tolkningar av materialet stämmer överens med 

varandras. Datamaterialet har även ordagrant transkriberats och analysen av materialet har 

upprepats. Således är empirin välarbetad för att undvika att viktig information har förbisetts. 
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Med intern validitet i kvalitativa studier menas att forskarens observationer och teoretiska 

begrepp ska vara sammanhängande och överensstämmande (Bryman, 2011:352). 

Intervjuguiden är uppbyggd utifrån alla organisationsattribut vi sammanställt från tidigare 

forskning vilket är ett försök att stärka den interna validiteten. Vi har även under hela studiens 

gång reviderat och preciserat delar i denna studie. Efter två intervjuer plockades en fråga bort, 

vilket kan ses som ett sätt att öka intervjuguidens relevans. Detta för att försäkra oss om att 

resultatet besvarar vår forskningsfråga och våra frågeställningar.  

 

Med extern validitet i kvalitativa studier menas i vilken utsträckning studiens resultat kan 

generaliseras till andra händelser (Bryman, 2011:352). Syftet med kvalitativa studier handlar 

dock inte om att statistiskt kunna generalisera från studiens respondenter till populationen 

(Jacobsen, 2002:266). Thornberg och Fejes (2000:230) diskuterar istället analytisk 

generalisering som ett alternativt sätt att kunna möjliggöra generalisering inom kvalitativ 

forskning. Med begreppet avser författarna möjligheten att resultatet från en studie kan 

överföras till andra likartade situationer som har studerats. Det är möjligt att de aspekter 

gällande vad en attraktiv arbetsgivare är, även gäller för andra studenter under liknande 

omständigheter. I och med att vi har studenter från två lärosäten är det ett försök att stärka den 

analytiska generaliseringen. 

 

3.6	Etiska	överväganden	

Inom svensk forskning finns fyra etiska överväganden. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011:131. Vid varje 

intervjutillfälle informerade vi intervjupersonerna om syftet med studien och att deltagandet 

var helt frivilligt. Om frågor ställdes som de upplevde vara olämpliga behövde 

intervjupersonerna inte svara på dessa och de hade möjlighet att avsluta intervjun. Detta för 

att kunna uppnå information- och samtyckeskravet (Bryman, 2011:132). Genom att fingera 

intervjupersonernas namn och andra uppgifter som skulle kunna skada anonymiteten beaktade 

vi på så vis konfidentialitetskravet. Dock är vi medvetna om att anonymitet inte kunde 

garanteras för varje högskola eller universitet, eftersom intervjupersoner i studien har hjälpt 

oss att hitta andra medverkande. Detta är något som de blev informerade om och som de fick 

ta ställning till innan de tackade ja. Vi informerade intervjupersonerna om att materialet 

endast skulle användas i vårt studiesyfte med strävan att uppnå nyttjandekravet (Bryman, 

2011:132).		  
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4.	Teoretisk	modell	

I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp och teorier som kommer att användas vid 

analysen. Inledningsvis beskrivs olika typer av flexibilitet eftersom det har framkommit som 

viktigt ur föreliggande studies empiri. Därefter följer en kort definition på vad en 

organisation är, följt av organisationskultur, organisationsidentitet och organisationsimage. 

Begreppen används som ytterligare perspektiv på vad som kan påverka en arbetsgivares 

attraktivitet. Därefter presenteras två ledarskapsstilar. De används för att definiera vilka 

egenskaper som efterfrågas hos en ledare. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

reflektion av teoriavsnittet och en sammanfattning av de teoretiska begrepp vilket ligger till 

grund för analysen. 

 

4.1	Flexibilitet	

Det finns olika sorters flexibilitet. Nedan presenteras Atkinsons och Allvins definitioner på 

flexibilitet. De presenteras för att ta reda på vilken flexibilitet som är önskvärd hos en 

attraktiv arbetsgivare. Tidigare forskning har inte identifierat det som ett viktigt 

organisationsattribut och därför blir begreppet relevant för att fylla kunskapsluckan. 

 

4.1.1	Funktionell,	numerisk	och	ekonomisk	flexibilitet	

Atkinson (1984:2) beskriver vad som menas med flexibilitet i arbetslivet. Författaren 

beskriver tre typer av flexibilitet vilka är funktionell, numerisk och ekonomisk flexibilitet. 

Atkinsons definition på flexibilitet är inriktad på vilket sätt arbetskraften kan användas 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006:34) 

 

Funktionell flexibilitet handlar om att arbetstagare ska ha möjlighet att växla mellan olika 

arbetsuppgifter (Atkinson, 1984:3). Det kan även handla om att arbetstagare får möjlighet till 

att avancera inom organisationen. Det leder i sin tur till att det ställs krav på arbetstagaren. 

Dels måste arbetstagaren vara självständig, dels ha bred kompetens för att kunna åta sig 

varierande arbetsuppgifter efter rådande situation (Allvin et al., 2006:34). 

 

Numerisk flexibilitet handlar om att arbetskraft snabbt och lätt kan utökas eller minskas i linje 

med organisationens behov (Atkinson, 1984:3). Det kan betyda att det blir lättare att både 

anställa och avskeda medarbetare eller att nya anställningar leder till ett lösare kontrakt 

mellan arbetsgivare och dess personal. 
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Ekonomisk flexibilitet, även kallat löneflexibilitet, handlar om att lön och andra 

personalkostnader ska återspegla utbud och efterfrågan (Atkinson, 1984:3). Det vill säga att 

när ett företag går bra ska det även synas på medarbetarnas löner. Det handlar även om att 

differentiera kvalificerade och okvalificerade medarbetare genom att erbjuda individuell 

lönesättning. Löneflexibilitet är ett nytt lönesystem som ska baseras på prestation istället för 

att följa en tariff. Lönen sätts alltså utifrån prestation och inte utifrån vilken position anställda 

har.   

 

4.1.2	Flexibilitet	genom	förtroende	

Allvin et al. (2006:52) tar även upp flexibilitet genom förtroende som ytterligare en typ av 

flexibilitet. Författarna menar att denna form ger arbetstagare möjlighet att besluta och ta 

ansvar över sitt arbete. Exempelvis kan arbetstagare bestämma var och när den ska arbeta 

istället för att ha fasta arbetstider. Det ges även möjlighet att själv strukturera och planera för 

att arbetsuppgifterna blir utförda (Allvin et al., 2006:38f). Det är vad Allvin (2001:36) kallar 

för distansarbete. Distansarbete innebär en avveckling av den organisatoriska kontrollen över 

arbetstagare och ansvaret skjuts över på individen (Allvin, 2001:7). Detta bidrar till ökad 

självständighet vilket också har resulterat i att andra former av kontroll har trätt fram. Dessa 

nya former av kontroll kallar han för regleringsinstrument och menar att det främst finns två 

stycken: dels styrning, dels relation till de anställda. 

 

Gällande styrning bör organisationen enligt Allvin (2001:7) fokusera på resultatet snarare än 

genomförandet. Detta kräver tydligt uppsatta mål för arbetet. Det behövs även bestämda 

ansvarsområden för de uppgifter som ska bli utförda och en uppföljning av att de blir 

genomförda. Gällande relationen till de anställda bör arbetsledare fungera som en lagledare 

snarare än en övervakare. Denne ska istället för att ge order fungera mer som ett stöd och vara 

uppmärksam på anställdas behov. 

 

Distansarbete behöver dock inte betyda ett frisläppande av individen (Allvin, 2001:38). I och 

med dessa nya utvecklade regleringsinstrument är distansarbete i den mening ett verktyg för 

kontroll snarare än ett sätt att ge mer frihet åt arbetstagare i deras arbete. Dock är begreppet 

allmänt starkt associerat till frihet och betraktas därför som ett sätt för arbetsgivare att 

humanisera sin verksamhet. 
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4.2	Organisation	

Den här studien fokuserar på vad en attraktiv arbetsgivare är. En synonym till arbetsgivare är 

organisation och därför är det lämpligt att beskriva vad en organisation är. Clegg et al. 

(2011:10-11) menar att en organisation kan beskrivas bestå av specifika mål som medlemmar 

eftersträvar att uppnå. Organisation och handlingar är ständigt under förändring och kommer 

till uttryck genom rutiner samt specifika strukturer organisationen består av.  

 

Nedan presenteras Scheins modell av organisationskultur, följt av en definition av 

organisationsidentitet och organisationsimage. Begreppen kommer till uttryck i organisationer 

och i denna studie används de för att kunna diskutera hur organisationskultur, 

organisationsidentitet och organisationsimage kan utgöra viktiga aspekter på vad en attraktiv 

arbetsgivare är. 

	
4.2.1	Organisationskultur	

Schein (2010:3) menar att kultur är något som influerar människan på många olika sätt. Det 

skapas genom interaktion med andra människor och formas av människans beteende. Således 

är det en process som ständigt är i rörelse. Samtidigt innebär kulturbegreppet stabilitet på så 

vis att den vägleder hur människan bör tänka, känna och agera i en given situation, 

exempelvis i en organisation. Schein (2010:23) har utvecklat en modell om hur kultur i 

organisationer kan vara konstruerad. Modellen består av tre nivåer: artefakter, värderingar 

samt grundantagande och uppfattningar.  

 

Schein (2010:24) beskriver artefakter som den nivå vilken kan placeras högst upp. Artefakter 

kan ses, höras samt upplevas av människor och exempel på artefakter är fysisk miljö, språk 

och utseende. Bland dessa artefakter finns även gruppens klimat. Klimatet bör ses som ett 

resultat av de underliggande antagandena och är därför ett uttryck av kulturen. 

 

Under artefakterna placeras organisationers värderingar (Schein, 2010:26). Värderingar är de 

mål och ambitioner som en organisation har. Dem skapar mening och trygghet till gruppen. 

Således handlar värderingar också om vad organisationen bryr sig om. Schein benämner 

värderingar även som moraliska och etiska regler, eftersom de ger en riktlinje hur 

organisationens medlemmar kan agera i situationer (Schein, 2010:27). 
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I botten av modellen återfinns kärnan och grunden för själva organisationskulturen (Schein, 

2010:24). Schein betecknar denna nivå som grundantaganden och uppfattningar. Vidare 

menar författaren att dessa antaganden tas för givna och lever utanför människans 

medvetande (Schein, 2010:28). Dessa grundläggande antaganden hjälper människan att 

definiera vad som är betydelsefullt. Dessutom erbjuder de organisationens medlemmar en 

känsla av identitet och definierar de värden som ger självkänsla. Därför är det kulturen som 

identifierar organisationens medlemmar (Schein, 2010:29). 

	
4.2.2	Organisationsidentitet	

Alvesson (2015:53) menar att ett närliggande begrepp till organisationskultur är 

organisationsidentitet. Organisationsidentitet är dock mer medvetna idéer om vad som 

utmärker organisationen. Mer specifikt förklarar han organisationsidentitet som en gemensam 

uppfattning vad organisationen står får och därmed särskiljer den från andra. En tydlig 

organisationsidentitet resulterar i att organisationsmedlemmarna kan identifiera sig med den, 

eftersom det frambringar lojalitet och engagemang. (Alvesson, 2015:54).  

 

Hatch och Schultz (1997:357) har en liknande definition på organisationsidentitet som 

Alvesson. De definierar begreppet utifrån vad organisationsmedlemmar uppfattar, känner och 

tänker om sin organisation. Begreppet beskrivs även som en gemensam förståelse av 

organisationens värderingar och egenskaper. 

 

4.2.3	Organisationsimage	

Organisationsidentitet är inte bara ett närbesläktat begrepp till organisationskultur. Till 

skillnad från organisationsidentitet handlar organisationsimage snarare om hur omgivningen 

uppfattar organisationen. Omgivningen kan exempelvis vara investerare, kunder eller 

människor som står utanför organisationen, så som potentiella medarbetare (Hatch, 2002:288; 

Edwards, 2010:8). Ett företag som har ett gott ansett rykte kan locka till sig medarbetare 

vilket blir en del av företagets image. Hatch och Schultz (1997:357) menar att 

organisationskultur, organisationsidentitet och organisationsimage skapar mening åt 

organisationen och dess medlemmar. Dessa tre begrepp är relaterade till varandra på olika sätt 

vilket, kan förklaras genom nedanstående modell: 
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Kultur Identitet      Image 
 
 

 
Figur 2. En omarbetad modell av Hatch och Schultz (2002:991). Den beskriver hur kultur, 

identitet och image är sammanlänkade. 

 

Utifrån deras resonemang är det svårt att göra en tydlig distinktion mellan begreppen. Således 

behöver de presenteras tillsammans eftersom det ena begreppet inte utesluter det andra. 

 

4.3	Ledarskap 
Yukl (2012:4) menar att det finns en förvirring gällande innebörden av begreppet ledarskap. 

Många definitioner har gjorts av olika forskare vilket tyder på att begreppet är svårt att 

beskriva. Yukl (2012:11) använder sig av en bred definition på begreppet och beskriver det 

som följande: 

 

Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara 

överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap 

är också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt 

arbete mot delade mål (Yukl, 2012:11). 

 

Således handlar definitionen av ledarskap om att ledare och gruppmedlemmar tillsammans 

bestämmer hur organisationens mål ska nås. Chefskap är ett begrepp som vanligtvis används 

synonymt med ledarskap men i litteraturen definieras chef och chefskap annorlunda. En chef 

beskrivs som mer opersonlig och innehar vanligtvis en formell position där den på egen hand 

kan bestämma hur uppgifter ska utföras (Yukl, 2012:9). 

 

Nedan följer en presentation av två ledarskapsstilar: det transaktionella ledarskapet samt det 

transformativa ledarskapet. Bass (1985:22) menar att ledare tenderar till att kombinera 

ledarskapsstilarna men på olika vis. De används för se vilka delar ur de två ledarskapsstilarna 

som kan bidra till bilden av vad en attraktiv arbetsgivare är. I och med att ledare finns i en 
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organisation och är människor som påverkar arbetet samt grupprelationen, är det relevant att 

redogöra för olika ledarskapsstilar.  

	
4.3.1	Transaktionellt	ledarskap	

Det transaktionella ledarskapet betonar att utbytet vilket sker mellan ledare och medarbetare 

(Bass & Riggio, 2006:4). Utbytet baserar sig på att ledaren diskuterar med medarbetare om de 

krav som ställs på dem och när dessa krav uppfylls erhålls en belöning. Belöningar kan vara i 

form av feedback, materiella förmåner men även befordran (Bass, 1985:121f). Om dessa krav 

inte uppfylls utdelas istället bestraffningar. Bestraffningar kan vara i form av negativ 

feedback men även leda till uppsägning.  

 

Även Yukl (2012:282) menar att transaktionellt ledarskap inom organisationer innebär att 

erbjuda lön och andra förmåner till medarbetare. I utbyte erhåller organisationen 

arbetsinsatser. Han utökar Bass definition av det transaktionella ledarskapet och menar att det 

också kan handla om värderingar som är kopplade till utbytesprocessen, exempelvis 

ansvarstagande och ömsesidighet. 

	
4.3.2	Transformativt	ledarskap	

Bass et al. (2006:4) menar att det transformativa ledarskapet är en förlängning av det 

transaktionella ledarskapet. Forskarna menar att det transformativa ledarskapet istället tar 

ledarskapet till en annan nivå. 

 

Ett kännetecken för det transformativa ledarskapet är att ledaren motiverar medarbetare att 

utföra mer än vad de trodde var möjligt (Bass et al., 2006:4). Detta genom att ha höga 

förväntningar, vilket vanligtvis resulterar i bättre resultat. Den transformativa ledaren 

fokuserar på att delegera ut ansvar till sina medarbetare och uppmärksammar individens olika 

behov. De fokuserar även på individens personliga utveckling och hjälper dem att utveckla 

deras egna ledarskapsförmåga. Det transformativa ledarskapet handlar även om att inspirera 

medarbetare till att vara innovativa och agera problemlösare. Ledaren utvecklar medarbetare 

genom att både skapa utmanade arbetsgifter och agera som ett stöd. Ledarskapet är 

intellektuellt stimulerande för medarbetare, på så vis att de utvecklar medarbetarnas förmågor 

(Bass & Riggio, 2006:4-5). 
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4.4	Sammanfattande	reflektion	

Valet av teorier har arbetats fram under analysprocessen. Vi kan konstatera att det finns olika 

former av flexibilitet inom arbetslivet vilket gör att det är viktigt att fastställa vad för typ av 

flexibilitet som efterfrågas av intervjupersonerna. Vidare är organisationskultur även en 

aspekt som kan göra en arbetsgivare attraktiv och därför är det viktigt att beskriva 

organisationskulturens karaktär. Det finns även olika typer av ledarskapsstilar. Ledarskapet 

inom en organisation kan påverka en arbetsgivares attraktivitet eftersom ledarskap består av 

olika egenskaper som är av betydelse för intervjupersonerna.  

	
Nedan presenteras en teoretisk tabell av organisationsattributen. Tabellen är en utveckling av 

tabell två och tar även stöd i den presenterade teorigenomgången. 

 

Tabell 3. Teoretisk tabell 

Flexibilitet Organisation Ledarskap 

Funktionell flexibilitet Organisationskultur Transaktionellt ledarskap 

Numerisk flexibilitet Organisationsidentitet Transformativt ledarskap 

Ekonomisk flexibilitet Organisationsimage 

Flexibilitet genom förtroende 

 

De organisationsattribut tidigare forskning har identifierat vara viktiga men som i denna 

studie inte har tagits upp, ses som irrelevanta och redogörs därför inte. Exempelvis har 

dynamisk och innovativ organisation tagits bort. Under analysprocessen har nya 

organisationsattribut lyfts fram utifrån det empiriska materialet och blir således en del av den 

nya reviderade tabellen. Under flexibilitet har vi inkluderat karriär- och 

utvecklingsmöjligheter, utmanande och varierande arbetsuppgifter, lön, ansvar samt 

arbetstider. Inom kategorin organisation har vi infogat klimat, social miljö, gemensamma 

värderingar, företagsnamn och varumärke. Slutligen gällande ledarskap har vi infogat 

feedback, uppskattning och stöttning under den kategorin. På så vis har vi bearbetat tabell två 

genom att föra in organisationsattributen under varje teoretiskt begrepp och tabellen ligger till 

grund för analysen i kommande kapitel. 
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5.	Resultat	och	analys	

I detta kapitel ges inledningsvis en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter 

presenteras resultat och analys av intervjuerna utifrån studiens insamlade data kopplat till tre 

kategorier: flexibilitet, organisationskultur och ledarskap. Ambitionen är att varje kategori 

täcks upp av de teorier och begrepp vilka är presenterade i kapitel fyra. 

 

5.1	Presentation	av	intervjuperson	

I enlighet med konfidentialitetskravet används fiktiva namn. De kvinnliga studenterna 

kommer benämnas med namnen Mimmi, Mona och Maria, medan de manliga studenterna 

kommer benämnas med namnen Carl, Claes och Christian. Ytterligare information angående 

intervjupersonerna presenteras inte eftersom vissa är medvetna om vilka som medverkar och 

det skulle kunna skada deras anonymitet. 

 

5.2	Flexibilitet	

Samtliga intervjupersoner har beskrivit att flexibilitet på arbetsplatsen behövs för att en 

arbetsgivare ska vara attraktiv. Både i det vardagliga arbetet men även inom organisationens 

struktur är flexibilitet av betydelse. I det här avsnittet presenteras olika former av flexibilitet 

och på vilket sätt det är viktigt med flexibilitet för intervjupersonerna. 

 

5.2.1	Utveckling-	och	karriärmöjligheter	

På frågan om vad en attraktiv arbetsgivare är, inledde Mona med följande svar: 
 

Jag tycker att det måste finnas en möjlighet att utvecklas eller att till exempel 

genom utbildning, eller ja, att man måste kunna kompetensutvecklas hela tiden. 

(…) jag är en sån som blir rastlös om jag går i samma banor och inte får göra 

någonting nytt, (…) så man inte får göra samma sak hela tiden (Mona). 

 

Mona vill alltså kunna utvecklas genom att få möjlighet till utbildningar som en arbetsgivare 

erbjuder. Hon menar även, likt Mimmi och Christian, att flexibilitet handlar om att få 

möjlighet till utveckling. Utveckling bidrar till att de ska kunna anta nya utmaningar i arbetet 

vilket hjälper dem att uppleva stimulans i arbetet. Arbetet får inte bli monotont eftersom det 

kan få dem att byta arbetsgivare om denne inte erbjuder rörelse och variation i 

arbetsuppgifterna. Det är viktigt att arbetsgivare bidrar till denna utveckling för att de ska 
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kunna få möjlighet till att arbeta inom olika områden på arbetsplatsen. På en framtida 

arbetsplats ser de gärna att de rör sig horisontellt och får möjlighet till det. 

 

Claes menar att han inte har ett större behov av att anta högre befattningar inom en 

organisation. Om han trivs med sina arbetsuppgifter och känner att han kan utvecklas inom 

olika områden spelar det mindre roll vilken position han har. Det är istället viktigare att ha 

varierade arbetsuppgifter för att han inte ska känna sig låst i sitt arbete. Han ser det som 

utmanande vilket är något han efterfrågar eftersom han tror det skulle skapa meningsfullhet i 

arbetet. 

 

Enligt Carl handlar utveckling mer om att kunna anta nya positioner genom att bli befordrad. 

Även han efterfrågar utveckling men den utveckling han pratar om ska snarare ske genom att 

kunna göra karriär och det är viktigt att en arbetsgivare ger goda möjligheter för honom att 

avancera. Carl berättar: 

 

Jag är inte så intresserad av att röra mig horisontellt i en organisation, det är nog 

inte lika aktuellt som att röra sig vertikalt (Carl). 

 

Carl menar att han redan har utvecklats i och med att han tog steget att börja studera på 

universitet. Tidigare arbetade han inom en helt annat bransch och nu har han ändrat 

inriktning vilket för honom redan är en utveckling i sig. Carl berättar att efter tidigare 

arbetslivserfarenhet har han låg tillit till kompetensutveckling och olika utbildningar företag 

ger sina anställda. Han hävdar att han snarare kommer utvecklas när han får möjlighet till att 

klättra uppåt i organisationen. Även Maria vill få möjlighet att kliva upp i befattning. Hon 

tror annars att hon skulle uppleva arbetet och arbetsplatsen som tråkig om hon skulle stå 

kvar på samma nivå. För Maria och Carl ligger fokus på utveckling genom 

karriärmöjligheter och att kunna klättra inom organisationen. Det är viktigt eftersom de ser 

det som en bekräftelse på att de gör ett bra arbete. 

 

Sammanfattande reflektion 

Samtliga intervjupersoner menar att utveckling är viktigt för att en arbetsgivare ska vara 

attraktiv. De ser dock olika på vilket sätt de vill kunna utvecklas. Den ena handlar om att 

utvecklas horisontellt, det vill säga att arbeta med flera olika arbetsuppgifter men även att 

arbetsuppgifterna ska vara utmanande och utvecklande. Den andra handlar om att utvecklas 
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vertikalt, det vill säga att göra karriär och ta kliv upp i organisationen. Båda delarna är ett 

sätt att utvecklas och är något vi kan konstatera efterfrågas av samtliga intervjupersoner. 

Deras resonemang kan tolkas utifrån begreppet funktionell flexibilitet och den sortens 

flexibilitet kan således handla om olika saker. Fastän de värderar olika delar av den 

funktionell flexibiliteten, fyller den samma funktion för intervjupersonerna. Genom 

funktionell flexibilitet motiveras och stimuleras de i arbetet. De uppfattar den därför som 

någonting positivt och attraktivt hos en arbetsgivare, snarare än de krav som den 

funktionella flexibiliteten även kan innefatta. Om en arbetsgivare kan bidra till detta är det 

mer ett tecken på en god egenskap. 

	
5.2.2	Lön	utifrån	prestation	

Intervjupersonerna är alla eniga om att lön är ett viktigt organisationsattribut. För 

intervjupersoner behöver lönen nödvändigtvis inte vara hög. Den ska snarare spegla den 

utbildning de har studerat och framför allt deras arbetsprestationer. Således handlar det om att 

få skälig lön utifrån prestation. Mona menar: 

 

(…) och självklart är lön viktigt. Har man gjort något riktigt bra så förtjänar man en 

löneökning. Jag menar jag behöver inte ha hockeyspelarlön men har man en hög 

kompetens och är duktig på sitt arbete så ska man absolut ha en bra lön (Mona). 

 

Mona förklarar att hon önskar att hennes arbetsprestationer kommer att styra hennes lön. Det 

blir viktigt för att kunna motiveras att prestera bättre. Mona berättar även att det skulle för 

henne kännas frustrerande om en person utan utbildning skulle få lika mycket lön som henne. 

Därför efterfrågar hon differentiering av lönesättning som ingår i den ekonomiska 

flexibiliteten, där en särskiljning bör göras mellan okvalificerade och kvalificerade arbeten. 

 

Carl förklarar att presterar han enligt organisationens uppsatta mål, ska det synas i 

lönekuvertet. Han menar också att högre studier ska resultera i högre lön och att det är 

någonting avgörande för honom vid val av arbetsgivare. En anständig lön är för honom viktigt 

eftersom det blir en bekräftelse som visar vad han är värd. 

 

Detta är även något som Maria menar är viktigt. I och med att hon utbildar sig och kommer ha 

hög kompetens inom området och blir duktig på det arbete hon utför, ska det resultera i en 

skälig lön. Vidare berättar Maria att det framförallt gäller om en arbetsgivare går med stora 
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summor i vinst. De anställda är en del av företaget som bidrar till vinsten vilket hon vill ska 

märkas på hennes lön varje månad. Således efterfrågas ytterligare en del av den ekonomiska 

flexibiliteten, som handlar om att företagens vinst ska representera medarbetares löner. 

 

Sammanfattande reflektion 

Samtliga intervjupersoner resonerar att universitetsstudier ska löna sig ekonomiskt. De är 

även eniga att lönen ska spegla det arbete de utför. Lön är för alla viktig eftersom det är 

motiverande och en bekräftelse på deras prestationer i arbetet. Det är inte nödvändigt att den 

är märkvärdigt hög. Det viktiga är att de belönas eftersom att de har en kvalificerad utbildning 

och utför ett gott arbete. Således efterfrågas den ekonomiska flexibilitetens olika delar. Det är 

viktigt att arbetsgivare visar en flexibilitet gällande löneförhandlingar, eftersom att erbjuda 

lön utefter en tariff inte visar vad dem är värda.  

	

5.2.3	Frihet	under	ansvar	

Det är tydligt att samtliga intervjupersoner önskar att en framtida arbetsgivare inte ska 

kontrollera dem i sitt arbete. Arbetsgivare ska snarare ge frihet innanför vissa ramar genom att 

sätta upp tydliga mål med arbetet. Maria och Mona önskar strukturera upp deras dag själva 

eftersom det är ett tecken på att arbetsgivare litar på dem. Ansvaret över att uppnå dessa mål 

är således en fråga om tillit och förtroende. Detta är ett synsätt även Carl tycker är attraktivt. 

Carl berättar: 

 

Jag gillar ansvar men jag gillar ramar också. Så jag vill ha ansvar innanför ramarna. 

Tydliga ramar så jag vet vart jag ska hålla mig men jag vill också ha friheten att 

bestämma innanför dessa ramar (Carl). 

 

Carl framhäver att ansvar innanför ramarna skapar en slags trygghet. Det är viktigt eftersom 

han således vet vilka förväntningar arbetsgivare ställer på honom. Frihet att bestämma 

innanför vissa ramar skapar således en säkerhet i arbetet, snarare än den osäkerhet frihet också 

kan tänkas innebära. Även Christian önskar friare ansvar inför sitt arbete eftersom det är ett 

sätt att bli delaktig och att känna sig behövd. Det är för honom viktigt eftersom han på så vis 

blir en del av företaget och det är även ett tecken från företagets sida som visar att de bryr sig 

om personalen. 
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Sammanfattande reflektion 

Intervjupersoner efterfrågar att arbeta med målstyrt arbete och uppföljning av resultat. 

Resonemangen de gör kan därför tolkas som ett uttryck för begreppet flexibilitet genom 

förtroende. De behöver känna att det finns en tillit mellan dem och framtida arbetsgivare, 

annars upplever de sig inte vara delaktiga i arbetet. Således bör arbetsgivare lägga fokus på att 

sätta upp tydliga mål i arbetet, snarare än att lägga fokus på hur arbetstagare ska nå resultatet. 

Hur resultat ska uppnås lyfter intervjupersonerna som en stor och viktig del att själva få 

bestämma över. Frihet i arbetet verka skapa en trygghet för intervjupersonerna, än den 

osäkerhet frihet också kan tänkas bidra till.  

 

5.2.4	Arbetstider	

Intervjupersonerna tar även upp arbetstider som en viktig aspekt hos en framtida arbetsgivare. 

De värderar friare arbetstider vilket de menar att det är en del av frihet under ansvar. Mimmi 

konstaterar: 

 

Alltså jag vill att det finns någon form av, ja, typ, grundmall [gällande arbetstider]. 

Jag är verkligen inte sugen på att jag måste vara där [på arbetsplatsen] 8-17, du 

måste komma då och gå hem då. Utan jag vill ha ett jobb där mitt arbete omfattas 

av det här men sen kan du planera och styra själv. Behöver jag gå till doktorn 

klockan 8 en måndag då kan jag göra det, sen tar jag igen det. Men det ligger ju 

under frihet och ansvar (Mimmi). 

 

Mimmi menar att kunna ansvara över friare arbetstider indikerar på förtroende från 

arbetsgivares sida. Möjlighet till att själv påverka och bestämma över sina arbetstider ger 

henne kontroll över både sitt arbete och sitt privatliv, vilket är något hon värderar högt. Dock 

menar hon att det finns en fara med det. Det får enligt henne inte heller finnas för lösa tyglar, 

utan hon önskar att det finns några slags riktlinjer gällande arbetstider hon kan utgå ifrån. 

 

Claes, Maria och Christian berättar att medel som stämpelklocka bidrar till att de kommer bli 

väldigt låsta i sitt arbete. De ser det som något negativt eftersom det tyder på att arbetsgivare 

inte har tillit till deras anställda. För Claes är stämpelklocka inte bara ett sätt att kontrollera 

arbetstagares närvaro på arbetsplatsen, utan han menar att det är mer en symbol som speglar 

resten av organisationens struktur. Stämpelklocka associerar han med kontroll och styrning 

vilket inte är något han efterfrågar. Samtliga förespråkar istället flextid eftersom det är ett 
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tecken på förtroende från arbetsgivares sida och ett bevis att arbetsgivare inte styr med hjälp 

av övervakning. De tycker flextid är bra eftersom de vill ha möjlighet till att ta ledigt en dag, 

arbeta över en annan vilket de anser bidra till större kontroll över vardagen. De resonerar likt 

Mimmi vikten av att de själva får möjlighet till att kombinera arbete och fritid. Enligt dem 

kan flextid och friare arbetstider bidra till att de känner ett visst förtroende från 

arbetsgivarsidan, vilket är viktigt för dem. 

 

Sammanfattande reflektion 

Intervjupersonernas uttalande och resonemang angående friare tyglar gällande arbetstider 

handlar således om distansarbete. Distansarbete innebär en avveckling av den organisatoriska 

kontrollen över arbetstagare vilket intervjupersonerna poängterar är viktigt. För 

intervjupersonerna handlar det inte om att arbeta hemifrån alla dagar i veckan, utan snarare 

om att få påverka arbetstider själva samt strukturera upp dagen efter eget ansvar. 

Intervjupersonerna pratar också om att ta ledigt en dag, arbeta över en annan vilket tyder på 

att övertid inte behöver ses som något negativt. Det ses snarare som en frihet eftersom det ger 

möjlighet till att kombinera arbete med privatliv. Samtliga intervjupersoner, förutom Mimmi, 

verkar inte uppleva det som någonting negativt.  

	

5.3	Organisationskultur	

Organisationskultur är ett brett begrepp och kan innefatta mycket. Bland intervjupersonerna 

finns det en stor enighet i att organisationskultur är en viktig aspekt på en framtida arbetsplats 

och ett sätt att bidra till att en arbetsgivare är attraktiv. I det här avsnittet presenteras därför 

vilka aspekter av organisationskultur de värdesätter och intervjupersonernas syn på hur 

organisationskulturen önskas vara. 

	

5.3.1	Öppet	klimat	

Gällande stämningen och klimatet inom en organisation finns det en skillnad på hur den 

önskas vara bland intervjupersonerna. Samtliga är överens om att det ska vara öppet och att de 

inte vill känna sig instängda, men de definierar öppet på olika vis. När den inledande frågan 

ställdes vad en attraktiv arbetsgivare är, svarade Claes: 
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Det första jag kommer på är, vad ska man säga, att det finns en fräschhet eller 

friskhet (…) att det finns ett öppet klimat med högt i tak också, det tycker jag om 

(Claes). 

 

Med öppet klimat och högt i tak menar Claes att det dels ska finnas en uppriktighet mellan 

medarbetare på en arbetsplats. Han vill inte ha ett klimat där hans kollegor pratar bakom 

ryggen på varandra, utan vill att relationen mellan medarbetare ska präglas av ärlighet och 

team-känsla. Claes menar att om problem och oenighet uppstår, är de viktigt att det lyfts fram 

och inte hålls tillbaka. Han vill heller inte att klimatet ska vara tävlingsinriktat där varje 

medarbetare arbetar för sig. Liknande synsätt har även Carl och Christian. De menar att ett 

tävlingsinriktat klimat skulle få dem att inte trivas. De önskar snarare ett vänligt klimat där 

medarbetare kan skämta med varandra men på en bra nivå vilket de också tror sig bidrar till 

en god sammanhållning. De betonar dock att det måste finnas en balans däremellan och ett för 

skämtsamt klimat inte får ta över. 

 

Det öppna klimatet och gemenskapen de diskuterar kan tolkas som en artefakt. En artefakt är 

en del av organisationskulturen och är inte endast hörbar, utan den kan även synas och 

upplevas i en organisation. I detta fall pratar de om artefakter som hörs och upplevs genom 

positiva ord och team-känsla, där medarbetare arbetar tillsammans och inte ser varandra som 

konkurrenter. 

 

Även Mona, Mimmi och Maria framhäver öppet klimat som en viktig egenskap hos en 

attraktiv arbetsgivare. Det går att uttyda att de har en annan syn på öppet klimat i en 

organisation. Mona exemplifierar: 

 

(…) jag tänker att jag inte kommer vara intresserad av alla människor [kollegor] 

utan jag kommer prata och umgås med dom jag är intresserad av. (…) det har gått 

för långt när alla ska vara så himla gulliga mot varandra. (…) då tycker jag det är 

fejkat och falskt. Det är viktigt att alla ska respektera varandra. Vara trevliga mot 

varandra men alla behöver inte vara bästisar (Mona). 

 

Med ovanstående citat blir det tydligt att Mona önskar mer en professionell gemenskap till 

skillnad från Claes, Christian och Carl. Enligt Mona handlar det öppna klimatet om respekt 

och en något mer distanserad relation mellan medarbetarna. Hon betonar även vikten av att få 
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klä sig hur hon vill som en del av det öppnat klimatet. För henne handlar det om att få vara 

den hon är och inte bli tvingad att se ut på ett visst sätt. Mona poängterar att det bidrar till en 

osäkerhet, vilket hon annars inte känner privat. Hon pratar således om ytterligare en artefakt: 

utseende. Hon konstaterar att arbetskläder inte alls bidrar till en bättre organisationskultur, 

utan det gör henne mer instängd.  

 

Mimmi och Maria instämmer i det Mona säger om att få vara sig själv. Öppet klimat för dem 

handlar också om att inte bli styrd att agera på ett visst sätt för att passa in på arbetsplatsen. 

Mimmi vill inte heller att det ska vara för spralligt eller för glatt eftersom hon upplever att hon 

inte är en sådan person. Det är viktigt med trevliga kollegor men att klimatet inte bör vara för 

familjärt. Likt Mona uttrycker hon sig att hennes kollegor inte behöver vara hennes bästa 

vänner. 

 

Sammanfattande reflektion 

Samtliga intervjupersoner pratar om öppet klimat och högt i tak. Det finns dock en skillnad 

mellan könen hur de definierar begreppen. Det framgår att de manliga studenterna värdesätter 

ett mer familjärt klimat eftersom det bidrar till en gemensam team-känsla. Det är något de 

värdesätter eftersom de inte skulle trivas i ett klimat präglat av en hård attityd. De kvinnliga 

studenterna menar att öppet klimat för dem är att få vara sig själva och inte behöva umgås 

med alla i organisationen bara för att de arbetar på samma arbetsplats. Det är för dem viktigt 

eftersom de vill bli respekterade för vilka de är och inte behöva göra sig till för att bli 

accepterade. En likhet intervjupersonerna emellan är att öppet klimat handlar om att 

respektera varandra men på olika sätt. 

 

5.3.2	Värderingar	

Samtliga intervjupersoner framhäver att det är viktigt att en attraktiv arbetsgivare har 

värderingar som överensstämmer med ens egna. Således redogörs nedanför om vilka 

värderingar det kan tänkas handla om och varför. Mimmi belyser detta på följande vis: 

 

Jag är inte säker på att jag skulle kunna jobba inom vapenindustrin för det är 

liksom inget som jag delar värderingar med. Å andra sidan, alltså man kanske inte 

behöver dela allt och att det ska stämma överens med alla ens värderingar men när 

det går åt det [negativa] hållet (Mimmi). 
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En organisation vars värderingar går emot hennes egna kan göra att hon inte kommer känna 

sig som en del av organisationen. Det medför att hon inte kan identifiera sig med den vilket 

kan bidra till att hon inom organisationen känner sig utanför. Värderingar blir således ett sätt 

för henne att känna tillhörighet till organisationen och dess identitet. 

 

Även Mona belyser vikten av att uppleva tillhörighet med organisationen via dess 

värderingar. Mona tar upp miljön och den rådande flyktingkrisen som exempel på hur det är 

viktigt att en organisation satsar på omvärlden. Hon vill känna stolthet över sin arbetsgivare 

vilket kommer motivera henne till att utföra ett bättre arbete. Mona berättar vidare att arbetet i 

framtiden kommer vara en stor del av henne eftersom mycket av människans vakna tid 

spenderas på arbetsplatsen. Således skulle hon uppleva en meningslöshet av att gå till en 

arbetsplats vars värderingar inte går i linje med hennes egna.  

 

Maria belyser en organisations värderingar gällande jämställdhet- och mångfaldsfrågor. Maria 

menar att det skulle för henne vara svårt att arbeta i en organisation med diskriminerande 

strukturer. Det är viktigt för henne att det är jämställt på arbetsplatsen för att hon ska kunna 

identifiera sig med organisationen. Maria intresserar sig även för en organisations värderingar 

kring mångfald. Hon menar att organisationen på detta vis får nya idéer och att det utvecklar 

henne. För henne är det viktigt att det finns variation bland kollegor, både gällande kön, ålder 

och etnicitet. Om hon ständigt måste arbete tillsammans med människor som är allt för lika 

henne hämmas hon i sin utveckling. 

 

Mona och Mimmi tycker också det är viktigt med jämställdhetsfrågor. De poängterar dock att 

det nödvändigtvis inte behöver vara jämställt när de kliver in i en organisation. De konstaterar 

att diskriminerande strukturer kan vara svåra att undvika och är något de menar finns i varje 

organisation. Därför blir det istället viktigt för dem att en framtida arbetsgivare är medvetna 

om det och önskar att göra någonting åt det. Mona berättar: 

 

Det viktigaste är nog att dom arbetar för det [jämställdhet] för det går kanske inte 

alltid att uppnå. Men så länge man arbetar för det och att jag ser en medveten 

satsning på det är det positivt. Då är dom ju ändå i en förändring och vill göra 

något åt det (Mona). 
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Mona menar att göra arbetsplatsen mer jämställd kan komma att bli hennes uppdrag. Det är 

snarare en medvetenhet kring jämställdhetsfrågan som är attraktiv samt att arbetsgivare 

bedriver ett aktivt arbete om dessa värderingar. När frågan om jämställdhet ställdes till 

Christian, Carl och Claes var det inget de direkt hade reflekterat över. Likt Mona resonerar de 

att det kan komma bli deras uppgift att få arbeta med sådana frågor.  

 

Andra värderingar som en organisation ska vara medvetna om för att bli attraktiv är olika 

etiska principer. Claes menar att en arbetsgivare som har företag i andra länder där arbetskraft 

utnyttjas, är något avskräckande för honom. Detta beskriver han som att ”det rimmar inte 

riktigt med mina egna värderingar” (Claes). Han poängterar även att det är inte bara hans 

värderingar som är viktiga i detta fall, utan även samhället i stort. Till exempel vill han inte 

behöva stå till svars för den arbetsgivare han arbetar för inför sin familj och sina vänner. Detta 

synsätt är något som är genomgående hos varje intervjuperson. Maria konstaterar: 

 

Ska man jobba på ett företag så vill man ju ändå på nått vis kunna stå bakom det de 

står för. Det är ju inte kul att jobba på ett företag där man får skämmas när man 

möter folk eller att man inte vill berätta för folk vad man jobbar nånstans. (…) de 

skulle kännas bra att jobba på ett sånt företag som ger något tillbaka (Maria). 

 

Maria förklarar att det är viktigt att kunna stå bakom vad företaget står för eftersom det blir en 

förlängning av henne själv. Hennes resonemang kan därför förstås utifrån begreppet 

organisationsidentitet eftersom organisationens identitet även blir en del av hennes egna 

identitet och det skulle inte kännas bra att arbeta på ett företag som av samhället inte är 

accepterat. 

 

Sammanfattande reflektion 

Värderingar är en del av hur kulturen i organisationen kan vara uppbyggd. Det är även ett 

sätt att skapa mening i organisationer och det blir tydligt enligt ovanstående resonemang att 

värderingar betraktas som just meningsskapande. De värderingar de belyser vara viktiga är 

miljö- och samhällsfrågor samt jämställdhet- och mångfaldsfrågor. De tror att det kommer 

hjälpa dem att bli motiverade både inför sitt arbete och att känna sig som en del av 

organisationen. För intervjupersonerna verkar värderingar vara kärnan i 

organisationskulturen eftersom de annars inte skulle kunna arbeta där. Således blir det 

viktigt för arbetsgivare att ta hänsyn till detta för att kunna vara attraktiva. 
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Samtidigt är det inte bara intervjupersonernas värderingar som behöver stämma överens med 

organisationens värderingar. Det är även av stor betydelse att de som står utanför 

organisationen har en god uppfattning om den. Intervjupersonerna tycker det är viktigt 

eftersom de inte vill försvara sig inför andra människor varför de arbetar där. Därför är det 

även av betydelse att organisationer arbetar på deras image vilket styrker Hatch och Schultz 

(2002) teori om hur kultur, identitet och image är sammanlänkade. Begreppen behöver 

förstås tillsammans eftersom det inte är endast organisationsmedlemmarnas värderingar som 

är viktiga för en arbetsgivares attraktivitet, utan även människor vilka står utanför 

organisationen. 

 

5.3.3	Varumärke	

Det finns en tydlig skillnad i hur intervjupersonerna värdesätter en organisations eventuella 

varumärke. Vissa av intervjupersonerna menar att det inte alls är av betydelse för dem 

eftersom det inte säger något om viktigare saker, så som värderingar. Detta i kontrast mot 

andra som menar att ett starkt varumärke är associerat med goda värderingar och välarbetade 

anställningspolicys. När Carl fick frågan vad en attraktiv arbetsgivare är enligt honom svarade 

han direkt: 

 

Ett starkt varumärke, gott anseende, bra rykte. (…) har dom gott rykte så tänker jag 

att antagligen är de ett bra företag, ett roligt företag att jobba för, man tänker att de 

har bra arbetsklimat och bra avtal. (…) det ska vara igenkänningsbart för andra, för 

ett starkt varumärke som folk känner igen ger mer pondus till mig (Carl). 

 

Claes motiverar att ett starkt varumärke ger honom en trygghet i arbetet och för hans 

anställning. Han vill inte riskera sin anställning på grund av att det kan uppstå skandaler kring 

företaget han arbetar på. Således blir det för honom en fråga om stabilitet. Vidare är Claes 

övertygad om att ett väletablerat företag har goda möjligheter för positionsutveckling, något 

han tidigare har poängterat är betydelsefullt för honom. 

 

Även Claes resonerar likt Carl om varumärke. Claes menar att stora väletablerade namn på 

arbetsmarknaden ger en indikation på att det är en bra arbetsplats med goda värderingar. Han 

tar upp exempel på välkända företag och menar att han redan har en uppfattning om vad de 

står för tack vare deras välkända namn. Vidare tror Claes att stora varumärken ger bättre 
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möjlighet till utveckling eftersom det förmodligen finns olika områden att arbeta inom och 

kunna växla mellan.  

 

Christian menar att ett känt varumärke är något som sticker ut. Ett starkt varumärke 

symboliserar för honom framgång och ett framgångsrikt företag tror han ger större möjlighet 

till att utvecklas eftersom de har en stabil grund och har kommit långt i utvecklingen av 

företaget.  

 

Mona och Mimmi resonerar annorlunda om varumärke. Mona associerar ett starkt varumärke 

med kontroll och styrning där hon inte kommer kunna vara med att påverka i lika stor 

utsträckning. Utifrån tidigare arbetserfarenheter har företag med starkt varumärke en familjär 

och stark organisationskultur vilket inte tilltalar henne. Hon menar att det tvingar henne att 

vara på ett visst sätt som nödvändigtvis inte speglar henne som person. Mimmi betonar att ett 

starkt varumärke inte nödvändigtvis går hand i hand med andra parametrar hon tycker är 

viktiga hos en attraktiv arbetsgivare. Mimmi berättar: 

 

Ett företags varumärke eller namn skiter jag rätt fullständigt i. Det betyder inte att 

det finns dom här utvecklingsmöjligheterna jag pratade om tidigare. Namnet säger 

mig liksom ingenting om det utan det är ju vad rollen innefattar som är viktig. Sen 

är det ju klart att ett företag som har ett supervarumärke, det kanske man lägger 

märke till, men på sådana företag finns det säkert en jätteutpräglad företagskultur 

och det är ju inte säkert att jag skulle passa in där (Mimmi). 

 

För Mona och Mimmi är andra egenskaper hos en arbetsgivare viktigare. De resonerar att 

starka varumärken istället skulle kunna vara mer kontrollerande. 

 

Sammanfattande reflektion 

Samtliga intervjupersoner resonerar om betydelsen av organisationens varumärke. Ett starkt 

varumärke eller ett känt företagsnamn behöver dock inte vara ett positivt organisationsattribut 

för alla människor och det finns en tydlig skillnad mellan könen. De kvinnliga studenterna 

relaterar ett starkt varumärke med kontroll och en styrande organisationskultur vilket inte är 

positivt i deras ögon. För de manliga studenterna är det däremot en del av vad en attraktiv 

arbetsgivare är, eftersom det är igenkänningsbart av andra och förmodligen har ett gott rykte i 

samhället. För dem blir ett starkt varumärke en symbol för vad organisationen står för och vad 
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organisationen har för värderingar. Symbolen kan ses som en artefakt eftersom den är synbar 

och blir således en viktig del av organisationskulturen. Varumärket är även ett sätt för dem att 

identifiera sig med en arbetsgivare eftersom det ger en uppfattning om vad som utmärker 

organisationen. Således kan det även ses som en del av organisationsidentitet eftersom det kan 

signalera vad organisationen står för, men även organisationsimage som kan användas för att 

locka till sig potentiella medarbetare. 

 

5.4	Ledarskap	

Intervjupersonerna framhäver olika delar av ledarskap de anser är attraktiva. Ledarskapet är 

ett viktigt organisationsattribut eftersom det kommer att hjälpa dem i den utveckling de 

tidigare har lyft fram som viktig. Nedanför redogörs därför för olika delar av ledarskapet som 

de värdesätter högt. 

 

5.4.1	Feedback	och	stöttning	

Ledarskap är en av de aspekter Mimmi tog upp först vid frågan vad är en attraktiv 

arbetsgivare är. Mimmi fastslår: 

 

Det är jättejättejätteviktigt att ha en bra chef. Alltså vad finns det för ledarskap hos 

en arbetsgivare. (…) Jag behöver inte någon som håller mig i handen men mer 

någon som finns som bollplank och som pushar en och som liksom ger feedback. 

Ja, men en modig chef som i vår relation kan kan tala om för mig vad jag behöver 

bli bättre på. Det är en del av en attraktiv arbetsgivare för mig (Mimmi). 

 

Mimmi vill ha en stöttande och närvarande ledare. I citatet beskriver hon att en god ledare är 

modig och vågar säga till henne vad hon gör bra och mindre bra. Således belyser hon att 

feedback är en viktig del av ledarskapet hon efterfrågar. Feedback handlar för henne om både 

stöttning i det hon gör bra, men samtidigt det hon kan utveckla och göra ännu bättre. En bra 

ledare är enligt Mimmi dessutom någon som tror på henne och gör att hon överträffar sig själv 

vilket kommer stärka hennes självförtroende. 

 

Enligt Claes handlar gott ledarskap om att ge konstruktiv kritik. Det kan likställas med det 

Mimmi pratar om feedback. Claes menar att för att kunna utvecklas måste han veta vad han 

kan arbeta på för att bli bättre. Han är därför inte emot negativ feedback utan ser det snarare 

viktigt. Det är för honom betydelsefullt eftersom han tror det bidrar till hans utveckling. 
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Carl pratar om att en bra ledare stöttar honom i det dagliga arbetet. Han berättar att han gärna 

ser hans framtida chef vara närvarande om han behöver någon att bolla idéer med. En bra 

ledare sätter även rimliga krav men samtidigt utmanar honom i arbetet. Det är något han 

tycker är viktigt eftersom det är en motivationsfaktor till att alltid prestera. 

 

Sammanfattande reflektion 

Intervjupersonerna framhäver feedback och stöttning som viktiga aspekter i ett gott ledarskap. 

I detta finns det även behov att uppleva rimliga men samtidigt utmanande krav med syfte att 

kunna överträffa sig själva. Det kan förstås utifrån det transformativa ledarskapet vilket 

efterfrågas av intervjupersonerna. Intervjupersonerna berättar att de blir motiverade av att ha 

höga krav för att uppleva utmaning i arbetet. Således blir det viktigt att ledaren är närvarande 

och bidrar till detta för att kunna bli en attraktiv arbetsgivare. De poängterar även vikten av att 

en ledare ska fungera som ett stöttande bollplank i deras dagliga arbete. Feedback bör bestå av 

konstruktiv kritik och inte endast negativa kommentarer. En del av det transaktionella 

ledarskapet består av feedback men denna typ av ledarskap betraktar även negativ feedback 

som bestraffning. Intervjupersonerna å andra sidan menar att negativ feedback hjälper dem att 

nå högre nivåer i arbetet. Således ser dem det inte som en bestraffning utan det är snarare ett 

hjälpmedel för intervjupersonerna att åstadkomma utveckling i arbetet.  

 

Vi har även noterat att intervjupersonerna tillsammans med ledaren vill bestämma hur 

arbetsuppgifter ska utföras. Således eftersträvar de snarare en ledare och än en chef, fastän de 

vanligtvis använder begreppet chef. 

 

5.4.2	Uppskattning	

Ett genomgående tema bland intervjuerna är att de vill bli uppskattade och sedda. Det är 

viktigt för intervjupersonerna att de får uppmärksamhet, främst genom handlingar. De vill att 

en ledare ska se deras individuella behov och inte bara behandla dem som utbytbara maskiner. 

Mona belyser detta genom följande: 

 

Jag tycker det är viktigt med friskvård på arbetsplatsen. Gärna genom att chefen 

tillåter mig att träna på arbetstid. Jag räknar med att jag kommer ha ett väldigt 

stillasittande arbete. Alltså, då blir det ju viktigt att min chef ser och satsar på oss 
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medarbetare så att ja, att vi håller och orkar vara pigga på jobbet. Inte så att man får 

massa arbetsskador utan att chefen uppskattar mig (Mona). 

 

I citatet kan vi se att Mona tycker det är viktigt att ledare främjar hälsa på arbetsplatsen. Det 

är något Maria och Christian instämmer i. Samtliga menar att deras kommande yrkesliv 

kommer bestå av mycket kontorsarbete med lite rörelse och uppskattning för dem är att 

främja hälsa på arbetsplatsen. Visserligen uppskattar de också beröm men värderar en 

långsiktig satsning på deras hälsa högre. Det är gott tecken på att ledaren uppmärksammar och 

satsar på sin personal. För dem betyder det att ledaren ser dem som individer och inte som 

utbytbara robotar. Därför efterfrågas möjlighet att träna på arbetstid och betald träning i form 

av friskvårdsbidrag.  

 

Carl tycker att en bra ledare ser honom för den han är. Han resonerar likt Mona, Maria och 

Christian att det främst är viktigt att ledaren ser individen bakom sin arbetskraft. Han 

framhäver istället ergonomiska hjälpmedel på arbetsplatsen som en viktig form av 

uppskattning. Även han är medveten om att han kommer arbeta i en stillasittande miljö och 

behöver därför anpassat kontor för att orka med sitt arbete. Det är för honom ett gott tecken på 

att han blir sedd som individ och uppskattad av sin ledare. 

 

Sammanfattande reflektion 

Samtliga intervjupersoner lyfter fram uppskattning som en del av ett attraktivt ledarskap. De 

betonar alla vikten av att bli sedda som individer och inte endast utbytbar arbetskraft. Mona, 

Maria och Christian ser friskvård och att chefen ger möjlighet till att träna på arbetstid som ett 

tecken på att chefen bryr sig om sin personal. Carl framhäver istället betydelsen att få rätt 

arbetsredskap för att kunna orka med ett stillasittande arbete. Det är således viktigt att ledaren 

tar hänsyn till personalens individuella behov vilket är en del av det transformativa 

ledarskapets egenskaper och därför värdesätter de just den delen av ledarskapet högt. 

Följaktligen kan det konstateras att intervjupersonerna eftersträvar olika delar av de två 

ledarskapsstilarna. Bass (1985) menar att en kombination av dessa ledarskap är vanligt i 

organisationer, vilket vi har uppmärksammat att intervjupersonerna efterfrågar.  
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6.	Slutsatser	och	avslutande	diskussion	

I detta kapitel besvaras inledningsvis studiens frågeställningar och syfte. Därefter förs en 

diskussion kring studiens resultat och resultatet sammankopplat till tidigare forskning. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning. 

	

6.1	Vad	är	en	attraktiv	arbetsgivare	enligt	personalvetarstudenter?		

Vår slutsats är att en arbetsgivares attraktivitet utgörs av flera organisationsattribut, enligt de 

intervjuade. En attraktiv arbetsgivare kan inte förklaras utifrån endast ett attribut, utan det är 

en kombination av flera attribut som gör en arbetsgivare attraktiv. Utifrån analysen av det 

empiriska materialet har vi kunnat identifiera tre organisationsattribut som mest betydelsefulla 

för att en arbetsgivare ska vara attraktiv och kan förklaras utifrån nedanstående tabell: 

 

Tabell 4. Tabell över vad en attraktiv arbetsgivare är enligt personalvetarstudenter 

Flexibilitet Organisationskultur Ledarskap 

Friare arbetstider Varumärke Feedback 

Frihet under ansvar Värderingar Stöttning 

Lön efter prestation Öppet klimat Uppskattning 

Utmanande och varierade 

arbetsuppgifter 

Utveckling- och 

karriärmöjligheter 

	
De viktigaste organisationsattributen är flexibilitet, organisationskultur och ledarskap. Varje 

organisationsattribut har även underkategorier och är exempel på vad huvudattributet kan 

bestå av.  

 

6.2	Hur	resonerar	personalvetarstudenter	om	vad	en	attraktiv	arbetsgivare	är?	

Studenterna resonerar att flexibilitet behövs för att möjliggöra deras utveckling i arbetet eller i 

organisationen. Det är viktigt eftersom det är något de upplever vara stimulerande och 

nödvändigt för att uppnå arbetstillfredsställelse. En attraktiv arbetsgivare ska även erbjuda lön 

efter prestation. Den behöver nödvändigtvis inte vara hög utan den ska snarare spegla deras 

arbetsprestation och utbildning. En slutsats vi kan dra är att lönen ska istället vara skälig och 
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visa vad de är värda. Skälig lön behöver dock inte utesluta hög lön, utan det kan också gå 

hand i hand. Ytterligare en del av flexibiliteten är att arbetsgivare ger möjlighet till frihet i 

arbetet. Studenterna anser att de behöver få vara delaktiga och ansvariga över sina 

arbetsuppgifter. För dem handlar det om att känna tillit och förtroende från arbetsgivares sida 

eftersom avsaknaden av det annars bidrar till meningslöshet i arbetet. Samma gäller när det 

kommer till friare arbetstider och möjlighet till flextid. En slutsats är att studenterna 

efterfrågar en arbetsgivare som gör arbetsliv och privatliv lättare att kombinera. Således 

behöver en arbetsgivare främja olika sorters flexibilitet för att bli attraktiv för 

personalvetarstudenter. 

 

En attraktiv arbetsgivare enligt personalvetarstudenter ska även främja ett öppet klimat. 

Klimat är en del av hur kultur kan vara uppbyggd i organisationer och studenterna resonerar 

att ett öppet klimat bidrar till respekt vilket är viktigt för att kunna trivas på en arbetsplats. 

Visserligen kan det vara svårt för en arbetsgivare att ändra på kulturen eftersom det ständigt 

är interaktionen mellan människor som skapar den. Men om en arbetsgivare har information 

om hur kulturen önskas vara, kan de påverka det genom att arbeta för att skapa ett klimat som 

efterfrågas.  

 

En annan del av organisationskultur är värderingar. För att en arbetsgivare ska vara attraktiv 

bör den även ha värderingar som går i linje med dess anställda och samhället i stort. 

Studenterna resonerar att de inte vill skämmas över sin arbetsgivare och det är även av stor 

betydelse för att de ska kunna stå bakom organisationen. En arbetsgivare bör även arbeta för 

jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen vilket studenterna ser som attraktivt.  

 

Vissa värdesätter även ett starkt varumärke eftersom det indikerar på att organisationen har 

bra utvecklingsmöjligheter, goda värderingar och gott rykte. Andra resonerar att ett starkt 

varumärke nödvändigtvis inte innebär andra mer värdefulla aspekter. De resonerar att ett 

starkt varumärke kan bidra till en utpräglad organisationskultur vilket de associerar med 

styrning och kontroll.  

 

En attraktiv arbetsgivare ska också ha ett ledarskap som präglas av stöttning och feedback. De 

resonerar att det tar fram deras bästa egenskaper. En slutsats är att studenterna är 

prestationsfokuserade och målmedvetna eftersom de pratar om att överträffa sig själva. För att 

en arbetsgivare ska vara attraktiv bör de hjälpa till att främja det. Det är även av stor vikt att 
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de ser sin personal som individer och inte som utbytbar arbetskraft. De värdesätter visserligen 

uppskattning genom beröm men studenterna verkar mer uppskatta att ledaren fokuserar på 

deras hälsa och hållbarhet. Deras utbildning har säkerligen påverkat deras medvetenhet kring 

hälsa i arbetslivet vilket gör att de värdesätter det mer än det dagliga berömmet. 

 

6.3	Vilka	likheter	och	skillnader	finns	mellan	de	kvinnliga	och	de	manliga	
intervjupersonerna	i	synen	på	en	attraktiv	arbetsgivare?		

Vi kan dra slutsatsen att de kvinnliga och de manliga intervjupersonernas syn på en attraktiv 

arbetsgivare, är mer lik än olik i många avseenden. Dock kan vi uttyda en skillnad gällande 

främst två aspekter: klimat och varumärke.  

 

Föreliggande studie har visat att de manliga studenterna önskar ett mer familjärt klimat där de 

vill arbeta i team och ha en nära gemenskap med kollegor. De kvinnliga studenterna önskar å 

andra sidan en mer professionell attityd mot kollegor och ett klimat där de ska få klä sig som 

de vill men framför allt få vara sig själva. En möjlig slutsats är att de kvinnliga studenterna 

vill visa sig starka och självständiga eftersom de är medvetna om att deras position är något 

sämre i arbetslivet. 

 

Ytterligare en observerad könsskillnad är studenternas syn på varumärke. De manliga 

studenterna ser ett starkt varumärke som attraktivt eftersom det bland annat signalerar 

trygghet i anställningen vilket är värdefullt för dem. Medan de kvinnliga studenterna uttrycker 

att ett starkt varumärke inte säger något om organisationens värderingar och 

utvecklingsmöjligheter. De resonerar att det snarare kan vara svårare att få utvecklas inom en 

organisation med starkt varumärke. En möjlig förklaring till deras skilda synsätt kan vara att 

ett starkt varumärke symboliserar framgång för de manliga studenter. Framgång kan ses som 

något män förväntas sträva efter och motiveras av. De kvinnliga studenterna förknippar 

möjligtvis ett starkt varumärke med kontroll och styrning eftersom det kan ses som ett sätt att 

minska deras handlingsutrymme de redan upplever är begränsat. 

	

6.4	Avslutande	diskussion	och	reflektion	

Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om snart nyutexaminerade 

personalvetarstudenters syn på en attraktiv arbetsgivare. Det tidigare forskningsläget har inte 

undersökt personalvetarstudenter, utan inriktat sig på studenter med andra 

programinriktningar. Den tidigare forskning som är presenterad i den här studien har inte 
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fokuserat på varför vissa organisationsattribut är viktiga och vad de har för betydelse för 

arbetssökande eftersom forskarna främst har strävat efter att rangordna attributen. Vi menar 

att denna studie istället har bidragit till en djupare förståelse av det valda forskningsområdet 

vilket inte kan belysas med en kvantitativ metod. Denna studie kan bidra med värdefull 

information för arbetsgivare i deras process att attrahera rätt arbetskraft. 

 

Studiens upplägg har i många avseenden fungerat väl. Vi har funnit nya aspekter på vad en 

attraktiv arbetsgivare är och intervjuerna har gett oss användbar information. I samband med 

analysarbetet blev vi dock medvetna om att personalvetarstudenter besitter en viss kunskap 

och förförståelse om ämnet, vilket kan ha medfört att de emellanåt gav oss svar de 

förväntades att ge. Vi har även diskuterat om intervjupersonernas socioekonomiska bakgrund 

kan ha påverkat deras svar vilket var något vi inte har tagit hänsyn till. 

 

Vi har kunnat identifiera liknande organisationsattribut som tidigare forskning har lyft fram. 

Denna studie har också utökat förståelsen om varför vissa organisationsattribut är viktiga. 

Enligt studierna av Terjesen et al. (2007) och El-Zamly och Amin (2011) efterfrågar studenter 

varierande och utmanande arbetsuppgifter. Vi menar dock att innebörden av begreppet 

flexibilitet är mer komplext än så. Det består även av frihet under ansvar, lönesättning utefter 

prestation och friare arbetstider, vilka är ytterligare aspekter som har konkretiserats i den här 

studien. Således har denna studie främst bidragit till att tydliggöra flexibilitetens betydelse 

som organisationsattribut vilket tidigare forskning inte har identifierat. 

 

I likhet med studien av Terjesen et al. (2007) kan vi konstatera att män och kvinnor tenderar 

att vara mer lika än olika i sin syn på vad en attraktiv arbetsgivare är. Det intressanta är att 

forskarna identifierade att män värdesätter ingångslön betydligt högre än vad kvinnor gör 

vilket är en slutsats vi inte har kunnat dra. I föreliggande studie handlar det snarare om att lön 

ska representera prestation vilket utifrån resultaten gäller för både män och kvinnor. Terjesen 

et al. (2007) kunde även konstatera att kvinnor bland annat värdesätter ordinarie arbetstider 

och informell organisationskultur högre än vad män gör. Denna studie å andra sidan tyder 

snarare på att varken män eller kvinnor vill ha ordinarie arbetstider. Terjesen et al. (2007) har 

identifierat att kvinnor efterfrågar informell organisationskultur, men enligt föreliggande 

studie är det snarare männen som efterfrågar den. En möjlig förklaring till att denna studie 

skiljer sig från andra studier kan bero på kulturella skillnader länderna emellan. 
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Resultatet från den här studien har inte kunnat påvisa betydelsen av organisationsattributen 

arbeta med kunder samt innovativ och dynamisk organisation. Dessa organisationsattribut 

framgick dock som viktiga i undersökningen av Lievens och Highhouse (2003) och Terjesen 

et al. (2007). En förklaring kan vara att personalvetarstudenter förväntar sig att arbeta med 

personalfrågor på en HR-avdelning, där arbeta med kunder inte ingår i deras framtida 

arbetsuppgifter. Gällande innovativ och dynamisk organisation var det inget 

intervjupersonerna hade reflekterat över och således kan vi konstatera att det inte är något de 

värdesätter hos en attraktiv arbetsgivare. 

 

6.5	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Under studiens gång har vi stött på nya intressanta frågeställningar. När vi letade efter tidigare 

forskning inom ämnet läste vi artiklar om hur utbildningen och campuslivet förändrar 

studenters syn på vad en attraktiv arbetsgivare är. Vi skulle därför finna det intressant att 

jämföra personalvetarstudenter som studerar sitt första år med snart utexaminerad 

personalvetarstudenter, för att se vilken påverkan det har. Ytterligare förslag till framtida 

forskning är att involvera begreppet employer branding ur ett organisationssociologiskt 

perspektiv. Det skulle vara intressant att göra en fallstudie på en etablerad organisation och 

undersöka deras arbete med att attrahera studenter till organisationen.  

 

Under studiens gång har vi genom dagliga nyheter blivit påverkade av den aktuella 

flyktingfrågan. Även våra intervjupersoner har tagit upp det till diskussion vilket har gjort att 

vi reflekterat över hur viktigt det är att flyktingar kommer in i arbetslivet. De kan tänkas ha 

andra behov och värderingar än dagens arbetssökande vilket vi menar är viktigt att identifiera. 

Således är vårt förslag till fortsatt forskning att undersöka vad nyanlända flyktingar anser är 

en attraktiv arbetsgivare. Informationen kan organisationer använda för att möjliggöra att de 

lättare integreras i det svenska arbetslivet.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Inledning 

- Berätta för intervjupersonerna om de etiska principerna  
	
Bakgrundsfakta 

- Berätta kort om dig själv 
 
Attraktiv arbetsgivare 

- Vad är en attraktiv arbetsgivare, enligt dig? Varför? Hur/på vilket sätt är det viktigt? 
 
Viktigaste organisationsattributen från tidigare forskning 
Är det viktigt med… hur/varför? 

- anställningstrygghet 
- arbetsmiljö 
- arbetstider 
- färdigheter 
- företagsnamn/varumärke 
- gemenskap 
- innovativ och dynamisk organisation 
- karriärmöjligheter 
- lön 
- organisationskultur 
- social miljö 
- uppskattning 
- utmanade och varierat arbete 
- utvecklingsmöjligheter 

 
Värderingar 
Är det viktigt för dig att organisationen tar hänsyn till… hur/varför? 
- anställningsförhållandet 
- miljöfrågor 
- mångfald och jämställdhet 
- produktfrågor 
- samhället 

 
Avslutande ord 
Berätta var du ser dig själv yrkesmässigt efter att du tagit examen 
Berätta var du ser dig själv yrkesmässigt om 15 år 
 

Av det vi nu har pratat om - vad anser du vara de viktigaste för att en arbetsgivare ska vara 
attraktiv? Är det något utöver som du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
 
Tack för din medverkan! 


