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Sammanfattning 
När apoteksmonopolet 2009 upphörde bildades en ny marknad för konkurrens, där både 
kunder och medarbetare blev av intresse för de nya apoteksföretagen. När utbudet av 
kompetenta medarbetare är lägre än efterfrågan är det viktigt för arbetsgivare att 
identifiera vilka faktorer som attraherar arbetstagare, i syfte att tillmötesgå sin egen 
efterfrågan. Med kunskapen kring detta kan arbetsgivare kommunicera dessa i sin 
marknadsföring för att attrahera potentiella arbetstagare. Syftet med studien är att 
analysera vilka arbetsgivarattribut som av farmacistudenter ses som attraktiva. Genom att 
identifiera de attribut som av farmacistudenterna ses som attraktiva, kan företag i 
apoteksbranschen belysa och bemöta dessa i sitt rekryteringsarbete, vilket kan leda till att 
företaget växer och vidareutvecklas. Denna studie utförs på uppdrag av LloydsApotek.  
Studiens teoretiska referensram har identifierat tidigare attraktiva attribut utifrån liknande 
studier på området. Det i sin tur har bidragit till formuleringarna av studiens hypoteser. 
Det främsta bidraget är utifrån Berthon et al. (2005) studie och formulering av EmpAt-
skalan och Dabirian et al. (2017) vidareutveckling av skalan. Genom ett kvantitativt 
tillvägagångssätt, i form av en enkät, insamlades empirin från urvalet av denna studie som 
sedermera utmynnade i studiens resultat. Enkäten studiens respondenter fick besvara 
bestod av bakgrundsvariabler, påståendefrågor och en rangordning av studiens 
identifierade attribut. Detta för att i sin tur kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Resultatet i studien presenteras både i löpande text, figurerar och 
tabeller. Detta för att tydliggöra resultatet för läsaren. Med studiens resultat kan 
LloydsApotek belysa och bemöta dessa attribut i deras rekryteringsarbete för att kunna 
utvecklas som organisation. Studien utmynnade i nio hypoteser där varje attribut 
motsvarades av en hypotes. Resultatet från studien indikerar att åtta av nio attribut positivt 
bidrar till att öka incitamenten för farmacistudenter att ansöka om arbete hos en 
arbetsgivare inom apoteksbranschen. Slutsatserna från studien är att de attribut som av 
farmacistudenter är högst ansedda är intressanta arbetsuppgifter, ekonomisk ersättning 
och utvecklings- och karriärmöjligheter. Utöver dem är även tilltalande arbetsmiljö, 
balans mellan privat- och arbetsliv samt ledarskapet attraktivt för farmacistudenter. 
Studien avslutas med rekommendationer till uppdragsgivaren, förslag på framtida 
forskningsområden inom ämnet employer branding och kritiska reflektioner.  
 
Nyckelord: Employer branding, arbetsgivarvarumärke, attraktiva arbetsgivarattribut, 
generation Y, studenter 
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1. Introduktion  
I inledningen presenteras problembakgrunden till studien. Det är en genomgång om hur 
apoteksbranschen har förändrats under de senaste årtiondena och hur det har påverkat 
utbudet och efterfrågan på marknaden. Därefter presenteras studiens syfte och 
frågeställningarna samt studiens perspektiv.  
  
1.1 Problembakgrund 
Året 1971 implementerade den svenska staten ett monopol på apoteksmarknaden. Innan 
och under implementeringen av den nya reformen fanns det en politisk enighet som 
stöttade beslutet, men det restes snabbt motstånd mot det (Apoteket, 2018). Nästan 40 år 
senare, närmare bestämt 2009, beslutade den dåvarande regeringen att apoteksmarknaden 
skulle omregleras, vilket betydde att apoteksmarknaden återigen öppnades upp för 
konkurrens. Anledningarna till detta var flera. Tillgängligheten på apotek var högt 
ifrågasatt, när Sverige var ett av de länder i EU med lägst antal apotek per invånare. Det 
dåvarande snittet för EU-länderna låg omkring 5,000 medborgare per apotek, medan 
svenskarna var ungefär 10,000 invånare per apotek. Även de begränsade öppettiderna för 
det dåvarande Apoteket AB var en av anledningarna till omregleringen (Apoteket, 2018).  
 
Innan omregleringen 2009 fanns det i Sverige 924 apotek. Den senaste branschrapporten 
visar att det idag finns 1412 apotek i Sverige (Sveriges Apoteksförening 2018, s. 4). Det 
är en förändring med 52 procent på knappt tio år och var en av anledningarna till att 
omregleringen röstades igenom. Förändring tycks ha gett effekt när antalet apotek ökat 
med närmare 500 stycken. Enligt Sveriges Apoteksförenings branschrapport (2018, s. 4) 
har även öppettiderna per apotek ökat med i genomsnitt 11 timmar i veckan sedan 
omregleringen. Det, i samband med nyöppningar av andra apotek, har bidragit till att de 
totala öppettiderna ökat med 90 procent sedan omregleringen (Sveriges Apoteksförening 
2018, s. 4). Dessa två faktorer tillsammans har gjort att tillgängligheten av apotek ökat 
för svenskarna.  
 
Med fler apotek och attraktivare öppettider kommer en ökad efterfrågan på arbetskraft 
från apoteksföretagen. För att bedriva apoteksverksamhet ställs det dessutom 
regulatoriska krav på apoteksföretagen från Läkemedelsverket. Det är en myndighet vars 
uppgift är att främja både folk- och djurhälsan (Läkemedelsverket, 2015). Det är 
Läkemedelsverket som beviljar tillstånd att bedriva handel om läkemedel där vissa krav 
måste uppfyllas. Ett av kraven är att det måste finnas farmaceuter närvarande på apoteken 
under öppettiderna (Bergström, 2015, s. 92). Farmaceut är ett gemensamt namn för de 
båda yrkestitlarna receptarie och apotekare. Skillnaden mellan dessa två grupper är att 
receptarier har en treårig utbildning och apotekare har en femårig utbildning (Sveriges 
farmaceuter, 2018). Med kravet att farmaceuter måste närvara vid öppna apotek, skapas 
en ökad efterfrågan på både receptarier och apotekare från apoteksföretagen. När utbudet 
av tillgängliga farmaceuter inte förändras över en dag, uppstår en konkurrens mellan 
företagen för att attrahera medarbetare.  
 
För att ett företag ska kunna utvecklas och överleva är det viktigt att hitta rätt medarbetare 
(Leekha Chhabra & Sharma 2014, s. 48). Idag förändras och utvecklas marknaden snabbt. 
Genom att identifiera och bemöta efterfrågan krävs därför kvalificerade medarbetare. Ett 
företags utveckling beror till stor del på medarbetaren och det blir därför av vikt att 
identifiera kvalificerade medarbetare för att i slutändan bli attraktiv som organisation 
(Leekha Chhabra & Sharma 2014, s. 48). Drury (2016, s. 29) påstår att företag som anses 
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attraktiva av arbetstagare får vanligtvis betydligt fler ansökningar än andra företag. Det 
skapar ett större urval bland kandidater och potentiella arbetstagare, vilket underlättar för 
arbetsgivaren att hitta kvalificerade medarbetare. Ett större urval av kandidater bidrar 
därför till utveckling och möjligheter till högre tillväxt för företaget.  
 
1.1.1 Arbetsmarknaden överlag 
För att ge en utförligare bild av problematiken kring efterfrågan på kompetent personal, 
belyses statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Nedan poängteras utbudet och 
efterfrågan på arbetskraft och även de demografiska förändringarna. Ett tydligt exempel 
på en förändring i demografin är efter andra världskriget när många barn föddes. Denna 
generation kallas “the babyboom generation” (Kotler et al. 2017, s. 80). Den generationen 
förväntas gå i pension inom en snar framtid vilket skapar en stor efterfråga på arbetskraft 
hos arbetsgivare. Enligt SCB lever svenskarna längre, skaffar barn i ett senare skede av 
livet och skaffar därutöver även färre barn. Detta påverkar de demografiska faktorerna 
för landet (SCB, Befolkningsstatistik, 2017). Dessa faktorer innebär att antalet 
medarbetare i samhället sjunker i förhållande till de som inte ingår i arbetsför ålder. Det 
betyder att företag behöver fokusera på att stärka sitt attraktionsvärde då konkurrensen 
om kvalificerade medarbetare stiger (Drury, 2016 s. 29). 
 
Enligt SCB (2017, s. 20–21) kommer både tillgången och efterfrågan på arbetskraft öka 
i Sverige kommande prognosperiod. Det behöver utbildas fler på högre nivå för att 
arbetsmarknaden ska vara i balans när en kraftig ökning på arbetskraft med 
eftergymnasial utbildning kommer efterfrågas. SCB menar att man behöver granska 
behovet av enskilda utbildningar istället för generellt när de i begränsad omfattning är 
utbytbara mot varandra i senare i arbetslivet. Det gäller även receptarie- och 
apotekarutbildningarna.  
 
1.1.2 Apoteksmarknaden 
Nedan presenteras statistik för efterfrågan på både apotekare och receptarier. Det 
förstärker argumentation kring problembakgrunden ytterligare. Den samlade 
bedömningen när det gäller receptarier är att de åtta senaste åren varit brist på dem, vilket 
även förväntas fortsätta åtminstone det kommande decenniet. En anledning till att 
arbetskraftsbristen kommer bestå är att många förväntas gå i pension under perioden, 
främst de närmsta åren. I slutet av den kommande 15 års perioden beräknas tillgången på 
receptarier öka med drygt 10 procent, främst på grund av fler utexaminerade receptarier, 
men även eftersom vissa fortsätter att arbeta efter 65 års ålder (SCB, 2017, s. 75). 

Figur 1. Receptarieutbildning. Källa: SCB, Trender och prognoser 2017, s. 75 
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Enligt SCB (2017, s. 46) var antalet förvärvsarbetande med en apotekarutbildning 
närmare 4 600 personer år 2015. Vid omregleringen av apoteksmarknaden år 2009 ökade 
antalet apotek kraftigt, vilket i sin tur ökade efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Vidare 
är arbetsgivarna från apoteksbranschens bedömning att det kommer förekomma en viss 
brist av nyutexaminerade apotekare de kommande åren. Dessutom skriver SCB att det 
kommer vara en fortsatt brist på utbildade receptarier, vilket påverkar 
arbetsmarknadsläget även för utbildade apotekare (SCB, 2017, s. 46).  
 

 
Figur 2. Apotekarutbildning. Källa: SCB, Trender och prognoser 2017, s. 46 
 
Hädanefter kommer receptarier och apotekare benämnas med det gemensamma 
samlingsnamnet farmaceuter. Detta för att underlätta för läsaren samt att SCB identifierat 
en arbetskraftsbrist på båda yrkeskategorierna. Den kategori inom yrkesfältet denna 
studie fokuserar på är studenter, där de flesta studenter i Sverige tillhör generation Y 
(SCB, 2018, s. 37). Dessa utbildade farmacistudenter är den nya arbetskraften för 
apoteksbranschen.  
 
1.1.3 Utbud och efterfrågan 
Utbud definieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som “vanligen den mängd varor 
eller tjänster som finns till försäljning till ett visst pris”. Efterfrågan å andra sidan 
definieras av Nationalencyklopedin (2018) som “den mängd av en viss vara eller tjänst 
som köpare är villiga att köpa vid ett visst pris”. Priset inom en marknadsekonomi 
påverkas av, och kan återspeglas av dessa två begrepp. Efterfrågan styr utbudet. Det 
betyder att om det är en hög efterfråga kommer utbudet att öka. Är efterfrågan däremot 
lägre, kommer utbudet att sjunka (Nationalencyklopedin, 2018). Oavsett om det gäller 
varor eller arbetskraft gäller lagen om utbud och efterfrågan. De flesta företagen strävar 
aktivt mot tillväxt och att öka sina marknadsandelar. För att vara kapabla till detta behöver 
de kunna attrahera medarbetare med hög kompetens. Om de inte lyckas är risken stor att 
arbetskraften istället hamnar hos en direkt- eller indirekt konkurrent. Denna studie 
behandlar utbud och efterfrågan på arbetskraft inom apoteksbranschen.  
 
Idag domineras de flesta samhällena i västvärlden av marknadsekonomi som socialt 
system. Grundstenen i en marknadsekonomi handlar om ett utbyte mellan individer och 
företag, där de ständigt pågår olika aktiviteter. De kan dels vara privatpersoner som vill 
göra sig attraktiva för ett företag, dels företag som vill göra sig attraktiva för kunder och 
potentiella arbetstagare, men även konkurrensen direkt mellan företag (Frankelius et al. 
2015, s. 14). Tidigare i historien var konkurrensen om kunder betydligt lägre än vad den 
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är idag. Då hade säljande företag en stor marknadsmakt där kunden befann sig i 
underläge. Idag däremot, när marknadsföringens räckvidd når betydligt längre, är läget 
det omvända och konkurrensen mellan företag har ökat (Parment, 2015, s 14). En av 
anledningarna till detta är olika avregleringar, exempelvis inom vård och omsorg och 
apoteksbranschen. I och med den ökade konkurrensen har marknadsföring som verktyg 
blivit viktigare för företag i deras strävan att nå sin målgrupp. Det gäller produkter och 
tjänster, men även när det kommer till sin egen organisation och dess försörjning av 
medarbetare (Parment, 2015, s 14).  
 
Detta gör att företag kan använda marknadsföring för att attrahera både kunder och 
arbetstagare. Begreppet marknadsföring har många definitioner. Ett sätt att definiera 
marknadsföring är enligt Kotler et al. (2017, s. 9) att “utveckla lönsamma kundrelationer”. 
Att anses vara attraktiv och att locka till sig nya kunder, men även att behålla och 
vidareutveckla relationen med befintliga kunder, ses som målet med marknadsföring 
(Kotler et al. 2017, s. 9). Författarna menar att företag som intresserar sig för sina kunder, 
sin marknad och marknadsföring har stora möjligheter till att bli framgångsrika. De menar 
att ett företag måste förstå och tillmötesgå både kundernas och medarbetarnas behov och 
önskan, där motivation av sina medarbetare är en viktig kugge för att nå framgångsrika 
resultat. Marknadsföring mot sina befintliga och potentiella arbetstagare kallas för 
employer branding. Det kommer att presenteras utförligare i 3. Teoretiska referensram: 
Employer branding. Med den nu bekräftade problematiken kring utbud och efterfrågan 
på kompetent personal, presenteras studiens syfte och frågeställningar nedan.  
  
1.2 Studiens syfte 
Syftet med studien är att kartlägga i vilken utsträckning differenta arbetsgivarattribut 
påverkar svenska farmacistudenter när de ansöker om arbete.  
 
Studien utgår från ett studentperspektiv och granskar vilka attribut som är attraktiva för 
farmacistudenter hos en arbetsgivare. Attributen i denna studie grundar sig i tidigare 
forskning. Resultatet kommer att generaliseras där de faktorer som anses mest åtråvärda 
hos en arbetsgivare kommer att belysas. Undersökningen presenterar en analys av 
farmacistudenternas svar och ämnar bidra till organisationers employer branding arbete. 
 
1.3 Studiens frågeställningar 
(1) Vad påverkar svenska farmacistudenter när de ansöker om arbete? 
(2) Hur rangordnar svenska farmacistudenterna attraktionsfaktorerna i jämförelse med 
varandra?  
 
1.4 Studiens avgränsningar 
Studiens syfte är att identifiera i vilken utsträckning vissa faktorer anses vara attraktiva 
eller inte hos en arbetsgivare. Dessa attribut avgränsades till totalt nio stycken och 
utmynnade ur den teoretiska referensramen. Attributen är vanligt förekommande i andra 
studier och vi anser dem vara differenta i jämförelse med varandra. Därav avgränsades 
denna undersökning till dessa nio attribut. Detta kan resultera i att andra intressanta 
attribut utelämnats som av farmacistudenter också kunnat anses vara attraktiva.  
 
Syftet med studien är att identifiera vilka attribut farmacistudenter anser vara attraktiva 
och inte varför attributen anses det. Resultatet bidrar således inte till någon djupare 
förståelse, utan presenterar enbart vad farmacistudenter tycker är attraktivt.  
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1.5 Studiens perspektiv  
Det finns två perspektiv inom marknadsföring, vilka beskrivs nedan. Det ena perspektivet 
utgår från en produkt eller tjänst medan det andra perspektivet utgår från ett behov eller 
önskemål (Frankelius et al. 2015, s. 25). I den här studien betraktas kunder som 
farmacistudenter och behovet eller tjänsten som företaget erbjuder innehåller de attribut 
som kan tänkas attrahera farmacistudenterna när de ansöker om arbete. Det gör att studien 
utgår från ett studentperspektiv där fokus är granska attraktiva attribut hos en 
arbetsgivare. Syftet med studien är att belysa vad farmacistudenterna attraheras av när de 
ansöker om arbete. Genom att göra detta, kan arbetsgivare bemöta farmacistudenternas 
behov eller önskemål. 
 
Det första perspektivet handlar om att utgå från produkten eller tjänsten och skapa ett 
behov hos människor. Det andra perspektivet är däremot spegelvänt. Där utgår man 
istället från ett behov hos människorna och försöker att matcha det behovet genom 
tillfredsställande produkter eller tjänster (Frankelius et al. 2015, s. 25). Det är detta synsätt 
som präglar studien i stort. Frankelius et al. (2015, s. 27–28) menar att syftet med 
marknadsföring är att tillmötesgå en önskan och inte övertala individer att köpa och/eller 
nyttja en tjänst. Författarna menar att ett företag bör identifiera potentiella kunders 
önskemål, utveckla en affärsmodell som motsvarar detta för att sedan kunna erbjuda 
varan eller tjänsten till ett för kunden godtagbart pris. Kunder analyseras som grupp och 
inte på individnivå, likt syftet med denna studie. Skillnaden är att urvalet i denna studie 
är farmacistudenter och inte kunder samt produkten eller tjänsten är arbetsgivaren. Kotler 
et al. (2017, s. 11) argumenterar likt Frankelius et al. (2015) att marknadsföringsprocessen 
utgår från ett behov, ett önskemål eller en efterfrågan och följer samma steg som ovan 
nämnt.  
 
Parment (2015, s. 16) menar likt Frankelius et al. (2015) och Kotler et al. (2017) att 
marknadsföring tar hänsyn till tre grunder; behov, önskemål och efterfrågan. När en 
situation mellan ett behov och önskemål i kombination med köpkraft uppstår, medför det 
en efterfrågan på produkten eller tjänsten. Utbudet av produkter eller tjänster speglar 
prisnivån som tidigare nämnt. De företag som har de mest konkurrenskraftiga 
erbjudandena sett till utbudet är troligtvis de företag som flest potentiella kunder kommer 
välja. Men, det är inte bara privatpersoner som påverkas av utbud och efterfrågan, även 
företag ställs inför samma dilemma (Parment 2015, s. 21). Denna studies problemområde 
är som redan identifierat och bekräftat, att det saknas utbildade farmaceuter. Det leder till 
att utbudet inte matchar efterfrågan och att företagen, i sin strävan efter arbetskraft, måste 
i högre utsträckning leva upp till arbetstagarnas önskemål.  
 
1.6 Uppdragsforskning 
Denna studie utförs på uppdrag av Admenta Sweden AB, som äger apoteksföretaget 
LloydsApotek. Resultatet av denna studie ämnar underlätta deras arbete med att attrahera 
farmacistudenter i syfte att främja deras organisatoriska arbete. Uppdragsgivarens 
inflytande över studien har varit begränsat. Detta för att studien strävar efter att vara 
transparant och för att resultatet ska kunna generaliseras.  
 
1.7 Studiens utformning 
Den första delen i studien är en introduktion till studiens problembakgrund. Det följs av 
företagsekonomiska begrepp, med fokus på utbud och efterfrågan samt marknadsföring. 
Här beskrivs arbetsmarknaden i överlag, utmaningar i apoteksbranschen och syftet med 
studien. Den första delen avslutas med perspektivet studien intar. 
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Den andra delen av studien är den teoretiska metoddelen. Där presenteras 
tillvägagångssättet i studiens litteraturgenomgång. Därefter presenteras studiens 
ontologiska och epistemologiska inriktningar, följt av studiens angreppssätt och 
metodval. Kapitlet avslutas med källkritik, forskningsetiska överväganden och 
sanningskriterier, vilket är av vikt vid forskning över lag.  
 
Den tredje delen är studiens teoretiska referensram och inleder med att övergripande 
presentera studiens mest centrala begrepp; employer branding. Här har vi valt att betona 
betydelsen av arbetet med employer branding och uppfattningen av varumärket. Det följs 
av ett avsnitt med tidigare forskning där olika attraktiva attribut identifierats hos 
arbetsgivare. Den avslutande delen i kapitlet är hypotesgenerering, där olika antaganden 
görs av oss utifrån den insamlade litteraturen.  
 
Den fjärde delen är studiens praktiska metoddel som inleds med studiens 
forskningsstrategi. Här presenteras utformandet av enkäten, både övergripande och på 
detaljnivå. Detta för att tydligt presentera hur empirin inhämtades. Vidare beskrivs 
pilotstudien av enkäten, de efterföljande revideringarna, undersökningens urval och 
distribuering av den. Kapitlet avslutas med en redogörelse för databearbetningen i dess 
olika steg samt tillvägagångssättet för hur hypotesprövningen utförts.  
 
Den femte delen innehåller en presentation av studiens empiri. Först introduceras 
bakgrundsfrågor där bland annat kön, ålder och studieort belyses. Vidare presenteras 
resultatet från respektive hypotes. För att tydliggöra resultatet presenteras de i löpande 
text, tabeller och figurer. Detta för att i sin tur få en överskådlig bild av resultatet. Den 
avslutande delen av kapitlet redogör för respondenternas rangordning av attributen och 
en sammanställning av empirin.  
 
Den sjätte delen är analysen av studiens insamlade empiri. Dispositionen i denna del 
påminner om dispositionen i 5. Empiri och Resultat. I denna del tolkas och jämförs 
studiens resultat med tidigare forskning.  
 
I den sjunde delen presenteras en diskussion av studiens resultat. Skillnaden mellan 6. 
Analys och diskussion är dispositionen. Den presenteras utifrån studiens frågeställningar 
där resultat växlas med argument och motiveringar från studiens författare.  
 
Studien avslutas med en presentation av slutsatserna utifrån resultatet. Därefter 
presenteras praktiska rekommendationer till uppdragsgivaren. Studien avslutas med 
framtida forskningsförslag från vår sida och kritiska reflektioner kring studien.  
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2. Teoretisk metod 
I den teoretiska metoden presenteras tillvägagångssättet vid litteratursökandet och 
insamlingen av denna. Både de teoretiska utgångspunkterna och de metodval som använts 
redogörs nedan. Tanken med den teoretiska metoden är att tydliggöra studiens 
utgångspunkt och öka transparensen i den. Kapitlet avslutas med forskningsetiska 
övervägande och sanningskriterier. Dessa är viktiga att ta i beaktning vid 
forskningsstudier, både för att garantera respondenterna deras anonymitet samt att öka 
pålitligheten i studien. 
 
2.1 Litteraturgenomgång  
Enligt Collis & Hussey (2014, s. 76) kan litteraturgenomgången påbörjas så snart den 
första idén kring ett potentiellt ämne börjat formulerats. Redan innan kursstart hade 
studiens ämne identifierats och kontakt med uppdragsgivaren tagits. Därefter påbörjades 
litteraturgenomgången på ämnet employer branding. Litteraturgenomgången är viktig för 
den kommande studien när den fungerar som referens till den befintliga kunskapsnivån 
inom ämnet.  
 
Syftet med att samla in och tolka litteratur är enligt Collis & Hussey (2014, s. 76) att öka 
förståelsen för det valda ämnet och vilka metoder som använts i tidigare forskning. Att 
öka förståelsen för ämnet är enligt dem viktigt för att kritiskt kunna granska materialet. 
Litteraturen som presenteras i studien verkar som anknytning till den existerande 
kunskapen på området. Utöver den ämneskunskap som litteratursökningen bidrar till, 
utvecklas även en förståelse för hur denna studie kunde genomföras.    
 
Denna uppsats bygger på vetenskapliga artiklar, statistik och fackgranskad litteratur. 
Elektroniska databaser som Umeå Universitetsbibliotek och Google Scholar har använts 
för att söka litteratur till studien, där sökord som: Utbud och efterfrågan, Marknadsföring, 
Marketing, Employer branding, Employer brand, Brand, Employer attractiveness, 
Employer branding importance, Employer branding affects, Human resources och 
Generation Y har använts. Många sökord gav oss en helhetsförståelse över begreppet 
employer branding. Bryman (2011, s. 97) poängterar att litteraturgenomgången ämnar 
redogöra för det specifika forskningsområdet och identifiera vad som redan är känt. 
Utöver litteraturen presenteras statistik på demografiska faktorer och medianålder. 
Statistiken är inhämtad från SCB:s hemsida (scb.se). 
 
De artiklar som bildat den teoretiska referensramen till studien är samtliga peer-reviewed. 
Det betyder att källorna granskats av andra experter på området innan de publicerats 
(Saunders et al., 2012, s. 84). Fördelen med detta är att studierna kan anses tillförlitliga 
och att de erhåller högre kvalité. Bryman (2011, s. 101) instämmer och menar att 
litteraturgenomgången kan bidra till en tydligare argumentation, att den visar på 
bekantskapen till ämnet och att litteraturen bör bli kritiskt bedömt av författarna till 
studien. 
 
2.2 Ontologisk inriktning  
Ämnet ontologi besvarar frågan om vad som finns. Inom ontologin finns det två erkända 
synsätt, objektivismen och konstruktionismen (Bryman, 2011 s. 35–36). Den här studien 
baseras på en objektivistisk syn på verkligheten. Att ha en objektiv syn på verkligheten 
innebär att fenomen och strukturer är givna, att det finns yttre fakta som vi som människor 
inte kan påverka (Bryman, 2011, s. 36). Syftet med vår studie är att kartlägga i vilken 
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utsträckning differenta arbetsgivarattribut påverkar svenska farmacistudenter när de 
ansöker om arbete. Studien är ämnad uppnå ett kvantifierbart resultat som kan 
generaliseras till den totala populationen. Detta är tänkt att genomföras med ett 
kvantitativt tillvägagångssätt. Objektivismen innebär att man intar en objektiv inställning 
där människan inte kan påverka sociala företeelser (Bryman, 2011 s. 36). Ett exempel på 
detta kan vara en organisation. I organisationer finns regler och strukturer som den 
ensamma individen inte kan påverka. Som arbetstagare inkluderas man i organisationen 
och bidrar till att den ska nå sina mål och visioner samt delar dess värderingar (Bryman, 
2011, s. 36). Studiens syfte är att identifiera den generella synen hos farmacistudenter i 
vad som ses som attraktiva arbetsgivarattribut hos organisationer. En organisation kan 
uppfattas utifrån dess normer och direktiv där organisationen betraktas som ett objekt 
(Bryman & Bell, 2013 s. 52). Farmacistudenterna värderar arbetsgivarattributen 
individuellt, men resultatet i studien presenteras generellt. Utifrån de som presenterats 
ovan lämpar sig därför objektivismen som inriktning för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
Det andra synsättet kallas för konstruktionismen och kan ses som motsats till 
objektivismen. Med konstruktionismen menas att organisationer eller företag är 
påverkbara av sociala aktörer. De som förespråkar konstruktionismen menar att 
verkligheten är i ständig förändring och genom sociala konstruktioner kommer den att 
förändras (Bryman 2011, s. 36–37). Inom objektivismen anammas som ovan nämnt en 
objektiv syn på verkligheten medan det inom konstruktionismen förespråkas en subjektiv 
syn. Detta för att man inom konstruktionismen utgår från den sociala aktören där 
verkligheten utgörs av konstruktioner från denne (Bryman 2011, s. 37). Det gör att detta 
synsätt inte lämpar sig för vår studie. Om studiens frågeställning var att undersöka varför 
vissa attribut är mer attraktiva än andra, hade det konstruktionistiska synsättet varit mer 
aktuellt. Då är utgångspunkten i så fall från individens egen tolkning och uppfattning och 
inte från samhällets perspektiv. Den studien hade inte i samma utsträckning varit 
generaliserbar på den totala populationen och är därav inte lämpad till att besvara den här 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
2.3 Epistemologisk inriktning 
Epistemologi, eller kunskapsteori som det också kan benämnas, är studier kring kunskap 
enligt Nationalencyklopedin (2018). Vad som är kunskap och hur man ser på kunskap 
påverkas av forskaren (Bryman, 2011 s. 29). Vad denne i sin tur har för syn på dessa 
frågor påverkar vilken forskning som kommer att bedrivas. Det finns egentligen två 
synsätt, positivistisk filosofi och interpretativistisk filosofi (Saunders et al., 2012, s. 133 
– 134). Positivistisk filosofi, eller positivismen handlar enligt Bryman (2011, s. 30 – 31) 
om att använda naturvetenskapliga metoder inom samhällsvetenskaplig forskning. Inom 
positivismen utgår man från befintliga teorier inom det specifika området, från vilka man 
sedan bildar hypoteser. Kunskapen uppnås därefter genom att samla in data. Vår intention 
med studien är att kartlägga i vilken utsträckning differenta arbetsgivarattribut påverkar 
svenska farmacistudenter när de söker arbete. Vi har utgått från befintliga teorier inom 
området för att formulera syfte och frågeställningar, vilka utmynnat i studiens nio 
hypoteser. Genom en kvantitativ undersökning vill vi därefter se om hypoteserna 
stämmer överens med verkligheten. Bryman (2011, s. 30) menar också att studien ska 
vara objektiv där individuella värderingar hos respondenterna inte framgår. Tanken med 
resultatet i studien är att kunna generalisera detta på farmacistudenter överlag. För att 
kunna genomföra generaliseringen behöver vi nå fler respondenter och därför lämpar sig 
en kvantitativ studie. Detta, i syfte för att bistå organisationer inom apoteksbranschen, 
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och i synnerhet LloydsApotek, i vilka arbetsgivarattribut som är attraktiva enligt 
farmacistudenterna. Det betyder att resultatet från studien kommer att presenteras 
objektivt och som en sammanställning av respondenternas värderingar.  
  
Interpretativistisk filosofi, interpretativismen, eller tolkningsperspektivet, handlar å andra 
sidan enligt Bryman (2011, s. 32) om förståelse och tolkning istället för att kvantifiera ett 
resultat likt den naturvetenskapliga forskningen. Här blir utgångspunkten en annan. Vid 
studier om människan måste forskningen vara subjektiv där hänsyn måste tas till 
människors olikheter. Saunders et al. (2012, s. 137) menar likt Bryman (2012, s. 32) att 
interpretativismen vill förstå skillnaderna mellan människorna och att den sociala världen 
är mer komplex än att man kan kvantifiera ett resultat. När syftet med studien är att 
presentera ett kvantifierat resultatet objektivt, och inte varje students egna åsikt eller 
ställningstagande, lämpar sig inte detta synsätt för vår studie.  
 
2.4 Angreppssätt  
Att försöka beskriva ett samband mellan teori och praktik är inte så enkelt som man först 
kan tro (Bryman 2011, s. 22). Vid valet av forskningsmetod bör forskaren överväga två 
faktorer av särskild vikt. Den ena faktorn är teorin och den andra är datans syfte. Tidigare 
studier kan utveckla teorier som i sin tur kan beskrivas som förklaring av verkligheten, 
vilket är den första faktorn. Den andra faktorn är till vilket syfte den insamlade datan ska 
användas. Är det tänkt att testa befintliga teorier som beskriver verkligheten eller vill man 
presentera en helt ny teori som beskriver den (Bryman, 2011 s. 22)? 
 
I denna studie har vi utgått från befintliga teorier och tidigare forskningsresultat på 
området. Det har bildat vår bakgrund och det är vad som har format både det fortsatta 
arbetet med studien och hypoteserna. När man utgår från teorin, som i sin tur leder till ett 
resultat, benämns det som deduktivt angreppssätt. Den teori som tas i anspråk är grunden 
i själva forskningen (Bryman, 2011 s. 28). Teorin vi har identifierat och sammanställt är 
dels utförd med liknande frågeställningar och syfte där både studenter och medarbetare 
generellt medverkat. Det är dessa teorier som sedermera legat till grund för studiens 
hypoteser. Det är detta som kallas deduktivt angreppssätt, när syftet, frågeställningarna 
och hypoteserna har förankring i litteraturen som därefter empiriskt granskas (Bryman, 
2011 s. 26).  
 
2.5 Metodval 
För att identifiera vilken metod som passar studien måste man utgå från studiens syfte, 
när det är syfte som är avgörande för vilken metod man ska använda (Trost & Hultåker, 
2016 s. 17). Vårt syfte är att kartlägga i vilken utsträckning differenta arbetsgivarattribut 
påverkar svenska farmacistudenter när de ansöker om arbete. Studiens hypoteser är som 
ovan nämnt formulerade utifrån tidigare angivna teorier och forskning, där 
tillvägagångssättet många gånger varit av kvantitativ art. Detta ska resultera i ett 
generaliserbart resultat där LloydsApotek kan nyttja resultatet för att attrahera attraktiv 
arbetskraft med intentionen att vidareutvecklas och expandera som arbetsgivare. Trost & 
Hultåker (2016, s. 18) menar att man förenklat kan säga att undersökningen bör vara av 
kvantitativ art om resultatet ska presenteras i siffror och man använder sig av termer som 
fler, mer eller längre. Vi vill i resultatet kunna påvisa vad den större massan av 
respondenterna anser vara attraktivt, när vi kommer använda begrepp som “fler” och “den 
större delen”. Enligt Bryman (2011, s. 168–169) är det vanligt att resultatet från 
kvantitativa undersökningar ska kunna generaliseras och motsvara den totala massans 
åsikter och ståndpunkter. I det här fallet representeras den totala massan av alla 
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farmacistudenter runt om i Sverige. Enligt Bryman (2011, s. 169) är det även viktigt att 
den grupp som besvarar enkäten är representativ för hela populationen. I Sverige finns 
det totalt fyra universitet som erbjuder farmaciutbildningar; Göteborgs Universitet, 
Linnéuniversitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet enligt Universitets- och 
högskolerådet (2018). Enkäten sändes ut till Göteborg, Umeå och Uppsala. Anledningen 
till att Linnéuniversitetet exkluderades beror på att det är Sveriges enda lärosäte som 
enbart erbjuder receptarieutbildningen, medan de övriga erbjuder både receptarie- och 
apotekarutbildningarna. Utförligare redogörelse kring detta går att läsa under rubriken 4.3 
Distribuering och urval.  
 
Kvalitativa studier handlar å andra sidan om att förstå varför vissa saker ter sig på ett visst 
sätt (Trost & Hultåker, 2016, s. 23). Om studiens syfte hade varit att förklara varför 
studenter tycker som de tycker, hade ett kvalitativt tillvägagångssätt passat bättre. 
Kvalitativa studier resulterar i en djupare och större förståelse jämfört med en kvantitativ 
studie. Syftet med studien är således inte är att förklara varför det ser ut som det gör, utan 
bara presentera hur det ser ut, varpå ett kvantitativt tillvägagångssätt passar bättre.  
 
2.6 Sammanfattning av teoretiskt perspektiv  
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över forskningsinriktningarna, angreppssätt 
och metodval inom denna studie.  
 

Ontologisk inriktning Epistemologisk inriktning Angreppssätt Metodval 

Objektivistisk Positivistisk Deduktivt Kvantitativ 

Tabell 1. Sammanfattning av teoretiskt perspektiv. 
 
2.7 Källkritik  
Litteraturen består av relevanta forskningsartiklar, teoretiska böcker och statistik 
publicerad av SCB. Enligt Bryman (2011, s. 99) bör litteraturgenomgången vara av det 
kritiska slaget på så vis att man som läsare ställer sig frågor såsom om källan är av 
relevans och om hur trovärdig källan är.  
 
Vid teorisökandet har en avgränsning varit att identifiera litteratur från 2010 till skrivande 
stund. Detta för att använda aktuell forskning på de specifika områdena. De flesta källor 
som använts är inom denna ram, undantagen är formulerandet av begreppet Employer 
branding av Backhaus & Tikoo (2004) och EmpAt-skalan av Berthon et al. (2005). Dessa 
är undantagna då de är grundläggande för Employer Branding samt är allmänt erkända 
forskningsartiklar. För att besvara studiens syfte användes aktuell litteratur, exempelvis 
Dabirian et al. (2017) modell som är en vidareutveckling av Berthon et al. (2005) modell 
av EmpAt-skalan. Collis & Hussey (2014, s. 87) menar att litteraturgenomgången bör 
innehålla den senaste forskningen, fråge- och problemområden. De artiklar denna studie 
bygger på är både aktuella och peer-reviewed vilket innebär att den teoretiska 
referensramen är tidsenlig och granskad av andra inom forskningsområdet. Den tidigare 
forskning är i publicerade i olika länder. Detta kan bidra till kulturella skillnader i 
studiernas resultat. Denna studie ämnar inte undersöka kulturella skillnader, utan vad som 
anses vara attraktivt av farmacistudenter.  
 
Litteraturen i metoddelen bygger på sju olika böcker om metodlitteratur där samtliga är 
publicerade efter 2010. I och med användandet av flertalet böcker som behandlar samma 
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område har tillförlitligheten styrkts och missuppfattningar undvikits. Den metodlitteratur 
som använts är både av generell art som exempelvis Bryman (2011) och specifik art, till 
exempel Trost & Hultåker (2016). Den generella metodlitteraturen har bidragit med en 
övergripande förståelse medan den specifika litteraturen har bidragit med större tydlighet 
på de mer centrala områdena i studien, exempelvis enkätutformningen. 
 
2.8 Forskningsetiska överväganden  
Enligt Ejlertsson (2014, s. 31–32) bör en uppsats på kandidatnivå eller likvärdiga studier 
uppfylla fyra forskningsetiska krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I inledningen av enkäten formulerades ett 
kortare stycke där vi som författare informerade respondenterna om att studien är frivillig 
och att deras svar kommer behandlas anonymt och konfidentiellt. Genom att göra detta 
uppfylldes samtyckeskravet och informationskravet. Samtyckeskravet handlar om att 
belysa frivilligheten i studien och informationskravet handlar om att presentera syftet med 
undersökningen (Ejlertsson, 2014 s. 32). Även Collis & Hussey (2014, s. 32) poängterar 
att man som forskare bör erbjuda alla deltagare både anonymitet och konfidentialitet. Med 
anonymitet menas att respondenten är medveten om att deras svar lämnas anonymt. 
Fördelen med detta är att det kan bidra till en högre svarsfrekvens i just enkätstudier. 
Konfidentialitet däremot är att svaren i en studie inte ska kunna kopplas tillbaka till 
respondenten som lämnat svaren. Genom att erbjuda detta kan ärligheten i svaren komma 
att öka då respondenterna känner mindre risk bakom deras svar. Collis & Hussey (2014, 
s. 33) menar att konfidentialitet fokuserar på datan från respondenterna och anonymitet 
fokuserar istället på respondenterna. I vår studie lämnas alla uppgifter anonymt och de 
enda personuppgifterna som efterfrågas är av bredare karaktär, till exempel ålder eller 
kön. När resultatet presenteras generellt, bidrar det till att uppfylla konfidentialitetskravet. 
Inget enskilt svar kommer att lämnas ut.  
 
En av de viktigaste etiska aspekterna att tänka på vid forskning är enligt Collis & Hussey 
(2014, s. 32) att respondenterna deltar frivilligt. De menar också att deltagarna bör bli 
informerade om vad som krävs för att delta och hur lång tid undersökningen kommer att 
ta. Frivilligheten och tiden för deltagandet beskrivs i den inledande delen av enkäten (se 
bilaga 1; inledning). Tiden för studiens deltagande räknades ut genom en uppskattning 
och återkoppling från pilotstudien. Denna beskrivs utförligare under sektionen 4.2.3 
Pilotundersökning. Collis & Hussey (2014, s. 32) ger även rådet att undvika att erbjuda 
någon form av ersättning till respondenterna för deltagandet i studien då resultatet kan bli 
påverkat. Deltagarna till enkäten erbjuds ingen kompensation för att delta i 
undersökningen. Collis & Hussey (2014, s. 32) menar även att det är av vikt att få tillstånd 
vid planerandet av ett enkätutskick via e-post. Detta eftersom det kan anses som oetiskt 
att som tänkbar respondent få ett oönskat massmeddelande skickat till sig. Kontakten har 
tagits med programansvariga på respektive institution för att undersöka möjligheten att 
fördela ut enkäten till farmacistudenterna. Genom att göra detta, säkerställer vi att 
utskicket kommer från en betrodd informationsväg. Vidare menar Collis & Hussey (2014, 
s. 33) att det i vissa studier kan vara av relevans att fråga om position eller namn. Detta 
är inget som påverkar denna studie, då samtliga respondenter har samma titel, 
farmacistudent, och namn inte är av intresse då det inte skulle tillföra något utifrån 
studiens syfte.  
 
Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlats in endast får användas för att 
besvara syftet. Uppgifterna som framkommit får inte användas i något annat sammanhang 
utan att respondenterna har informerats gällande det (Ejlertsson, 2014 s. 32). Studien görs 
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i samarbete med LloydsApotek vilka också kommer att få ta del av de generaliserade 
resultatet. Denna kännedom erhölls respondenterna av i informationsdelen i början av 
enkäten (se bilaga 1; inledning). 
 
2.9 Sanningskriterier 
I bedömningen av kvalitén på ett kvantitativt arbete är reliabilitet och validitet användbara 
begrepp (Bryman, 2011, s 160). När denna studie är av kvantitativ art, blir dessa begrepp 
användbara för bedömningen av studien. Nedan förklaras dessa begrepp mer ingående, 
med en argumentation till varför dessa begrepp är av relevans.  
 
2.9.1 Reliabilitet  
Trost & Hultåker (2016, s. 61) menar att reliabilitet bygger på att en studies resultat ska 
ge samma resultat vid två olika tillfällen. Även Bryman & Bell (2013, s. 68) instämmer 
och menar att reliabiliteten är ett mått på hur tillförlitlig studien är. Det mäts genom 
huruvida resultatet skulle bli detsamma om studien genomförs på nytt. Är reliabiliteten 
låg är sannolikheten för att det är slumpen som påverkat resultatet i sin tur stor. Detta är 
ett mått som är relevant oavsett kvantitativ studie eftersom det bedömer sanningsgraden 
i studiens resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 68).  
 
Reliabilitet är i sin tur uppbyggt av tre delbegrepp; stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, s. 160). Stabilitet kan förklaras som ett mått på 
hur ett resultat står sig över en tidsperiod. Om en studie genomförs och genererar ett visst 
resultat ska inte resultatet skiljas nämnvärt om studien replikeras en kort tid efter den 
första studien (Bryman 2011, s. 161). Enligt Bryman (2011, s. 161) är intern reliabilitet 
ett mått på om frågorna i exempelvis en enkätundersökning besvarar vad som är avsett 
att besvara. Om flera frågor mäter samma begrepp, är det av vikt att de mäter det specifika 
begreppet. Om fallet vore annorlunda påverkas studiens resultat felaktigt då det 
undersöker något annat än det som var tänkt. De frågor som mäter samma övergripande 
begrepp eller förhållanden kan slås ihop till ett index (Ejlertsson 2014, s. 96). För att 
säkerställa att de frågor som är i samma index mäter samma sak (det övergripande 
begreppet) används Cronbach alpha (Ejlertsson, 2014, s. 98). Cronbach alpha mäts mellan 
0–1, där 1 är en perfekt intern reliabilitet och där 0 motsvarar att frågorna inte alls relaterar 
till samma begrepp (Bryman, 2011 s. 162). Det finns ingen exakt siffra på vad som anses 
vara en acceptabel nivå på Cronbach alfa. Bryman (2011, s. 162) omnämner siffran 0,8 
men menar att vissa forskare accepterar en lägre nivå. Ejlertsson (2014, s. 98) menar att 
ett spann mellan 0,7–0,9 är accepterat men att lägre siffror även det är godtagbart, 
speciellt om indexet innehåller färre frågor. Vi har i vår studie accepterat en Cronbach 
alpha som ligger på ett spann mellan ungefär 0,6–0,87 i våra index. Detta när studiens 
index innehåller förhållandevis få frågor.  
 
Till sist har vi interbedömarreliabilitet, ett mått som mäter huruvida subjektiva 
bedömningar bedöms likvärdigt av alla inblandade observatörer (Bryman, 2011, s. 106). 
Detta är relevant om studier genomförs av två eller flera författare. Risken är att resultatet 
blir missvisande om inte samma data tolkas likvärdigt av författarna. Under arbetet med 
denna studie har empirin i studien analyserats tillsammans av båda författarna för att 
undvika olika tolkningar. 
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2.9.2 Validitet 
Det andra begreppet är validitet. Bryman & Bell (2013, s. 69) menar att validitet är ett av 
de viktigaste forskningskriterierna, där begreppet mäter huruvida de slutsatser som 
framställts utifrån en undersökning är relaterade till varandra. Validitet i sin helhet kan 
beskrivas som huruvida en eller flera olika faktorer utformats för att mäta att begreppet 
verkligen mäter det som är avsett att mätas. För att studien resultat och slutsatser ska vara 
trovärdiga, är det viktigt att validiteten tas i beaktning (Bryman & Bell, 2013, s. 69).  
 
Bryman (2011, s. 163) beskriver i sin tur validitet som ett begrepp som kan delas in i olika 
delbegrepp, mätningsvaliditet, intern/extern validitet och ekologisk validitet. 
Mätningsvaliditet kan även benämnas begreppsvaliditet. Mätningsvaliditet är högst 
relaterat till reliabilitet. Vid bedömning av ett begrepp är det av vikt att de som är tänkt 
att mäta begreppet är stabilt. Är det inte det, kommer begreppet inte ha en hög validitet 
och i sin tur inte vara reliabelt (Bryman, 2011, s. 50). Mätningsvaliditet är högst relevant 
i kvantitativ forskning enligt Bryman (2011, s. 50) och dess strävan är att 
samhällsvetenskapliga begrepp ska kunna kvantifieras. Det mätningsvaliditet ämnar göra 
är att mäta att begreppet faktiskt motsvarar det begreppet säger sig göra. Det har betydelse 
för denna studie eftersom det är av vikt att respondenterna till enkäten tolkar påståendena 
på ett likvärdigt sätt för att resultatet i sin tur ska bli pålitligt.  
 
Intern validitet är problematiken kring kausalitet (Bryman, 2011, s. 50). Det som 
undersöks är sambandet mellan två eller fler variabler. Kausaliteten är frågan om det 
faktiskt är den ena variabeln som påverkar relationen till den andra, eller om det är någon 
annan bakomliggande variabel som orsakar sambandet. Att ha kännedom om den interna 
validiteten är av vikt vid diskuterandet av resultatet i studien. Extern validitet redogör om 
resultatet från studien kan generaliseras till den övriga populationen (Bryman 2011, s. 
51). Det betyder att resultatet från en undersökning med extern validitet kan generaliseras 
till den större massan. Detta är relevant för denna studie då den är av kvantitativ art för 
att kunna generaliseras från urvalet av respondenter till övriga farmacistudenter i Sverige.  
  
Ekologisk validitet handlar enligt Bryman (2011, s. 51) om det samhällsvetenskapliga 
resultatet kan tillämpas i praktiken. Enligt författaren är det eftersträvansvärt att försöka 
tillämpa resultatet på individens vardag och inte bara i forskningssammanhang. I 
jämförelse med tidigare tre validitets kriterier, som är relativt simpla att uppfylla i en 
kvantitativ studie, är ekologisk validitet svårt att uppfylla i en enkätstudie. Den stora 
begränsningen är att all social kontakt saknas och att besvarandet av en enkät är en 
onaturlig situation enligt Bryman (2011, s. 51). Det kan leda till att resultaten får en 
begränsad ekologisk validitet. Enkäten i denna studie kan komma att upplevas som 
onaturlig av respondenterna, vilket leder till att ekologisk validitet blir svårt att uppfylla.  
 
2.10 Sammanfattning 
I detta kapitel presenteras först en litteraturgenomgång. Det efterföljs av den teoretiska 
metodinriktningen som inkluderar studiens ontologiska och epistemologiska 
ställningstagande tillsammans med studiens angreppssätt. Vidare diskuteras källkritiken 
till den litteratur som använts. Därefter belyses varför både forskningsetiken och 
sanningskriterierna är av relevans och anledningen till att de bör tas i beaktning. Med 
avseendet kring detta är det något som medföljt genomgående i arbetet med denna studie. 
Nedan presenteras den teoretiska referensram och som tidigare nämnts ligger till grund 
för studiens hypoteser.  
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3. Teoretisk referensram: Employer branding  
Det övergripande perspektivet i studien är att bidra till företagets employer branding-
arbete. Därför inleds den teoretiska bakgrunden med en presentation av begreppet 
employer branding. Det följs av en redogörelse som poängterar betydelsen av employer 
branding-arbetet, arbetsgivarvarumärket, och för att därefter presenteras ytterligare 
identifierade attribut hos en arbetsgivare. Attributen är identifierade av arbetstagare, 
studenter och generation Y. Studiens hypoteser kommer främst presenteras efter 
genomgången av den teoretiska referensramen. Detta för att underlätta för läsaren då 
denne vid det laget erhållit all väsentlig bakgrund till bildandet av hypoteserna. De 
tidigare studierna belyser olika - och ibland - samma attribut vilket gör att hypoteserna 
inte kan presenteras i den ordning som de presenteras i den teoretiska referensramen. 
Däremot nämns hypoteserna vid den teori som använts vid formulerandet av dem. Den 
avslutande delen innehåller en sammanfattning av respektive attribut som utmynnat i 
hypotesen. 
 
Employer branding är ett relativt nytt begrepp. Vi anser därför att det är av vikt att förklara 
begreppet mer ingående med olika synsätt från flertalet tidigare studier. Nedan försöker 
vi att tydliggöra begreppet i sin helhet, även i mindre beståndsdelar.  
 
3.1 Employer branding - att arbeta med sina arbetsgivarattribut  
Året 1996 myntade Barrow och Ambler begreppet employer brand. I Parment et al. (2017, 
s. 7) återges definitionen som: “the package of functional, economic and psychological 
benefits provided by employment, and identified with the employing company”. Det, 
översatt på svenska, blir ungefär: “det paket med funktionella, ekonomiska och 
psykologiska fördelar som en anställning innebär, och som arbetsgivaren identifieras 
med”. Backhaus & Tikoo (2004 s. 502) definierar å andra sidan employer branding som 
“[...] the process of building an identifiable and unique employer identity, and the 
employer brand as a concept of the firm that differentiates it from its competitors”. På 
svenska blir det “den processen av att skapa ett unikt och lättidentifierad företagsidentitet, 
och ett koncept från företaget att särskilja sig från sina konkurrenter”. Employer brand 
(hädanefter arbetsgivarvarumärke) kan likställas med företagets arbetsgivarvarumärke, 
medan employer branding är strategiarbetet med arbetsgivarvarumärket. Employer 
branding är den teknik som arbetsgivare kan använda i marknadsföringssyfte för att 
behålla och rekrytera arbetskraft. Det går att likställa employer branding med att sälja in 
sig hos medarbetare, både befintliga och potentiella. På samma sätt som företagets 
varumärke sänder ett budskap till sina kunder, sänder företaget även ett budskap till de 
nuvarande och potentiella medarbetare (Backhaus 2016, s. 193 – 194). Man kan säga att 
begreppet som helhet bygger på ett antagande att den befintliga eller potentiella 
medarbetaren tillför ett värde till företaget, där företaget utvecklas genom att investera i 
dem (Backhaus 2004, s. 503). 
 
Begreppet employer branding kan beskrivas som att det är uppbyggt av en extern- och 
intern del (Backhaus & Tikoo 2004, s. 504). Den externa delen motsvarar den information 
och de budskap företaget sänder ut till sin omvärld, vilket i sin tur skapar en bild hos 
omvärlden om arbetsgivaren. Det är den delen som av den potentiella arbetstagaren kan 
anses vara attraktiv eller inte. Om arbetstagaren i sin tur anser att dessa budskap eller 
attribut är åtråvärda blir arbetsgivaren mer intressant för denne (Backhaus & Tikoo, 2004 
s. 504 – 505). I denna studie är den delen av begreppet employer branding som kommer 
att få fokus, när studiens syfte är att identifiera de attribut som av farmacistudenter anses 
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vara attraktiva hos en framtida arbetsgivare. Den andra delen är intern, det vill säga inom 
företaget. Det handlar om att de nuvarande medarbetarna både skapar en organisatorisk 
kultur och en identitet som företaget omges av. Kulturen och identiteten kan skapa en 
lojalitet hos medarbetarna gentemot företaget, och det i sin tur kan leda till ökad 
produktivitet (Backhaus & Tikoo, 2004 s. 504–505).  
 
Som ovan konstaterat, finns det två delar av begreppet employer branding. De två olika 
delarna har olika fokus och olika målbilder. Det första målet är att få de nuvarande 
medarbetarna att känna ett engagemang och samhörighet med organisationen (Backhaus, 
2016, s. 194), vilket ovan motsvaras av den interna delen. Dyhre och Parment (2013, s. 
15) menar att företag bör fråga sig hur deras befintliga medarbetare uppfattar dem och 
kontrollera att det stämmer överens med hur företaget vill uppfattas. Det kan minska 
antalet felrekryteringar och missförstånd. Genom att uppfattas rätt av tänkbara kandidater 
minskas åtgången av tid och kostnader för företaget. Det andra målet, handlar om att 
särskilja sig på arbetsmarknaden i syfte att locka till sig potentiell arbetskraft. Det kallas 
för extern employer branding och är i en kontext med andra arbetsgivare (Backhaus, 
2016, s. 194). En grundläggande förståelse för intern- och extern employer branding är 
viktig för att förstå fortsatta argumentationer. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 
är det däremot extern employer branding som kommer att vara i fokus.  
 
För att arbetet med employer branding ska vara givande, bör det vara en del av den övriga 
organisationens strategiarbete och ha ett långsiktigt tänk. Det finns en risk med att 
employer branding endast utövas när nyrekryteringar är aktuella och bidrar därför till ett 
alltför kortsiktigt tänk (Parment et al., 2017 s. 7). Ett sätt att förbättra företagets employer 
branding arbete är enligt Dyhre & Parment (2013, s. 12) genom en vision med tydliga 
mål om var din organisation är på väg. Med visionerna och målen strävar samtliga 
medarbetare förhoppningsvis åt samma håll och bidrar till att den önskade bilden av 
företaget avspeglar sig på sin omgivning. Författarna menar att en attraktiv arbetsgivare 
ofta får välja mellan de mest kvalificerade medarbetarna. Mindre attraktiva arbetsgivare 
får å andra sidan ofta leta längre efter rätt kollega och kanske sänka kraven på kandidaten 
eller sänka företagets mål. Det visar på utbudet och efterfrågan har stor betydelse i 
konkurrensen av medarbetare. Om utbudet bland arbetstagare är högt har arbetsgivaren 
ofta flera intressanta kandidater att välja mellan och ett employer branding-arbete torde 
inte vara lika aktuellt. Om utbudet av arbetstagare däremot är lågt, är betydelsen av det 
större. Studien utgår från utbudet, likväl har även efterfrågan betydelse. Den är dock av 
större betydelse för arbetstagaren vilket denna studie inte behandlar.  
 
3.2 Vikten av employer branding 
När begreppet är definierat i stycket ovan, är det viktigt att förstå vad ett välutvecklat 
employer branding-arbete kan tillföra en organisation. Nedan kommer en argumentation 
att föras kring varför det är av vikt att för ett företag att arbeta med employer branding.  
 
Ett företag kan tillföras ett mervärde genom ett väl utvecklat och framgångsrikt employer 
branding-arbetet (Cascio & Graham 2016, s. 186). I dagens kommunikationssamhälle 
sprids information mellan individer och företag snabbare än tidigare. Det innebär att 
individer kan dela med sig av deras ståndpunkter eller åsikter via exempelvis sociala 
medier där deras tankar når tusentals andra i sin omgivning. Att människor har åsikter om 
ett företag är oundvikligt. Åsikter är subjektiva och representerar individen, men företag 
kan själva implementera processer i syfte att utsända en önskad bild. Väljer företag att 
inte använda sig av dessa processer kommer individer ändå att skaffa sig en uppfattning 
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om företaget, och då utan en chans för företaget att påverka dessa. Det blir därför viktigt 
för företag att arbeta med dessa processer i syfte att framstå som man önskar (Cascio & 
Graham 2016 s. 185). Ett annat argument till att prioritera employer branding-arbete kan 
vara att det bidrar till att minska kostnaderna och öka produktiviteten i organisationer, där 
de ekonomiska fördelarna av ett gediget arbete med employer branding är indelat i två 
kategorier. Den första är fler kvalificerade som söker de utannonserade tjänsterna och den 
andra är att omsättningen i personalen minskar. Båda bidrar med ett högre värde till 
organisationen (Cascio & Graham, 2016, s. 183). 
 
Förutom de ovan nämnda argumenten menar Parment et al. (2017, s. 10–12) att det finns 
minst tre ytterligare anledningar till att företag borde arbeta med employer branding. Att 
arbeta med employer branding kan resultera i att arbetsgivarvarumärke blir mer attraktivt 
för arbetstagare. Det första argumentet kopplas tillbaka till utbud och efterfrågan. 
Författarna menar att efterfrågan på utbildad och kompetent personal kommer vara högre 
än vad utbudet är. Det leder till en arbetskraftsbrist, vilken i sin tur kan leda till att företag 
inte växa och leverera i önskad takt. Detta är även något som bekräftas av SCB (Trender 
och prognoser 2017, s. 20–21) i statistiken som presenterades under den introducerande 
delen av studien. Det andra argumentet är att de individer som nu kommer in på 
arbetsmarknaden, generation Y, har större krav på arbetsgivaren än tidigare generationer. 
För dem är det viktigt att arbetsgivaren bekräftar dem och de tenderar även att byta 
arbetsgivare i högre utsträckning än tidigare generationer. Det sista argumentet är att den 
nya teknologin med internet och IT har bidragit till att transparensen i organisationer ökat. 
Det betyder att nya, gamla eller nuvarande medarbetare snabbare och enklare kan 
förmedla sina personliga åsikter om företaget till sin omvärld (Parment et al. 2017, s. 10–
12).  
 
3.3 Studiens uppdelning av begreppet employer branding  
Det övergripande begreppet av studien är employer branding. Den här studien delar i sin 
tur upp begreppet i mindre beståndsdelar. Nedan presenteras tidigare identifierade 
attribut, eller beståndsdelar, där samtliga kan bidra till företags employer branding-arbete. 
Studiens syfte är att identifiera vad farmacistudenter anser vara attraktivt hos ett företag. 
För att besvara det, behöver vi först presentera vad tidigare studier identifierat för 
attraktiva faktorer hos ett företag. Detta för att sedan undersöka om det överensstämmer 
med farmacistudenter.  
 
3.4 Arbetsgivarvarumärket 
Inom employer branding är det arbetsgivarens varumärke som belyses. Ett varumärke är 
nära besläktat med ett arbetsgivarvarumärke och samma varumärke kan uppfattas olika 
beroende på vem som är betraktaren. Nedan kommer en definition på vad ett varumärke 
är, de olika beståndsdelar det består av och hur det kan användas i syfte att konkurrera 
om arbetstagare. Detta stycke ligger till grund för formulerandet av den första hypotesen 
(H1).   
 
Ett varumärke definieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som “lagligen skyddat 
namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare”. Ett varumärke 
kan vara ett namn, det kan vara en symbol, ha en speciell design, beteckning eller en 
kombination av dessa faktorer. Utöver det kan varumärke också definieras genom den 
immateriella känslan som det kan tillföra kunden, i hur den påverkar självkänslan och 
personligheten (Parment 2015, s. 120).  
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Ett varumärke kan omfatta olika delar, där individen kan se varumärket som både ett 
produktvarumärke eller ett arbetsgivarvarumärke. Uppfattningen individen bär med sig 
som konsument är överförbart till hur individen ser på företaget som arbetsgivare (Rampl 
et al. 2014, s. 227). Det betyder att om bilden av företaget tilltalar konsumenten kommer 
företaget också tilltala arbetstagaren. Genom att påverka konsumenter påverkar företaget 
också sina tänkbara arbetstagare (Rampl et al., 2014 s. 218). Utöver detta, påverkar även 
uppriktigheten från organisationer både konsumenter och arbetstagare. Det grundar sig i 
känslan av tillit och säkerhet som bildar sig i individen vid kontakt med företaget. 
Resultatet visar att förtroende och varumärkespåverkan är centrala för hur företag 
framgångsrikt kan kommunicera ut sitt varumärke till både konsumenter och arbetstagare 
(Rampl et al., 2014 s. 227). 
 
Aldousari et al. (2017, s. 153) påstår å andra sidan att ett varumärke kan delas upp i tre 
olika delar. Den första delen är ett produktvarumärke, den andra ett konsumentvarumärke 
och den tredje delen är ett arbetsgivarvarumärke. Varumärken är uppbyggda av individers 
uppfattningar och föreställningar, vilka i vissa fall är byggda på fakta och i andra fall 
känslor. Ett starkt arbetsgivarvarumärke förstärker också konsumentvarumärket för 
organisationen (Aldousari et al., 2017 s. 153). Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke 
kommer vara viktigt då andelen kvalificerade arbetstagare kommer underskrida det 
framtida behovet. Detta kan kopplas ihop med utbud och efterfrågan som tidigare 
nämndes under rubriken 1.1.3 Utbud och efterfrågan. När utbudet sjunker - men 
efterfrågan är densamma - kommer det vara viktigt att attrahera arbetstagare för att 
utvecklas som organisation. Utöver det, påstår Aldousari et al. (2017, s. 153), att en 
organisation med ett starkt arbetsgivarvarumärke erlägger lägre arvoden för att attrahera 
och behålla lika kompetenta medarbetare som organisationer med ett svagt 
arbetsgivarvarumärke.  
 
Företag konkurrerar inte bara om kunder, utan även om anställda (Tavassoli et al., 2014, 
s. 676). När starka varumärken kan attrahera kunder att betala mer för samma produkt, 
borde starka arbetsgivarvarumärken kunna attrahera kompetenta medarbetare till lägre 
kostnad (Tavassoli et al., 2014, s. 676). Det empiriska resultatet från studien visar att 
företag med starka varumärken ofta betalar sina ledande befattningshavare en lägre 
ersättning än företag med svagare varumärken. Resultatet är tydligast på yngre chefer 
eller chefer på högre positioner. Att företag med ett starkt varumärke då kan använda 
detta i löneförhandlingar kan leda till att företaget sänker sina utgifter - när 
personalkostnaden ofta är den största utgiftsposten. Dyhre och Parment (2013, s. 12) 
instämmer och menar att attraktiva arbetsgivare kan minska sina kostnader både kort- och 
långsiktigt genom att fokusera och stärka sitt arbetsgivarvarumärke.  
 
Arbetsgivarvarumärket i sin tur ringar in alla faktorer som en medarbetare kan känna, 
tycka eller erhålla av ett företag enligt Drury (2016, s. 29). Dessa faktorer är exempelvis 
ekonomiska i form av en hög lön, psykologiska i form av trivsel på ett företag eller 
funktionella, att det är smidigt att ta sig till arbetsplatsen. Det är dessa faktorer som även 
Ambler och Barrow benämner i sin definition av arbetsgivarvarumärke beskrivet ovan. 
Drury (2016, s. 29) delar upp dem i två grupper, funktionella och symboliska. De 
funktionella faktorerna kan ses som hårda värden. Där finns lön, förmåner eller annat som 
medarbetare kan anse vara åtråvärt. De symboliska faktorerna motsvarar å andra sidan de 
mjuka värdena. Exempel på dessa kan vara kulturen på företaget, statusen och 
utvecklingsmöjligheter. Även dessa faktorer kan vara åtråvärda för en potentiell- eller 
nuvarande medarbetare.  
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3.5 Identifierade arbetsgivarattribut 
Studien utgår från ett studentperspektiv där fokus är att granska attraktiva attribut hos en 
arbetsgivare. Employer branding är som tidigare nämnt marknadsföring av arbetsgivaren, 
vilket inkluderar en rad olika attribut. Det är därför intressant att belysa fler identifierade 
attribut från tidigare forskning, både attraktiva och mindre attraktiva attribut hos en 
arbetsgivare. Nedan presenteras EmpAt-skalan, följt av en vidareutvecklad version av 
EmpAt-skalan. Därefter presenteras identifierade attraktiva attribut både ur ett 
medarbetarperspektiv, ett studentperspektiv och ur generation Y:s perspektiv. Det är 
viktigt att ha kännedom om dessa när studien i sin tur kommer att bilda sina hypoteser 
utifrån dessa.  
 
3.5.1 EmpAt-skalan  
Employer branding är ett begrepp som är svårt att kvantifiera. För att underlätta, skapades 
EmpAt-skalan. Syftet med skalan var att undersöka olika faktorers attraktionsvärde hos 
en organisation eller bransch - vilket är användbart vid formuleringen av hypoteser till 
denna studie. Denna skala har bidragit till den hypotes två (H2), hypotes tre (H3), hypotes 
fem (H5), hypotes sex (H6) och hypotes sju (H7).  
 
Berthon et al. (2005, s. 157–159) utvecklade EmpAt-skalan. Till en början byggde skalan 
på 32 olika påståenden som tagits fram genom att induktivt undersöka vad 
avgångsstudenter ansåg var attraktiva attribut hos potentiella arbetsgivare. De 32 olika 
påståenden utmynnade i fem kategorier där attribut utan attraktionsvärde avlägsnades. De 
fem kategorierna är: Innovationsvärde, socialt värde, ekonomiskt värde, utvecklingsvärde 
och användningsvärde. Innovationsvärde motsvarar intresset i att arbeta för en 
arbetsgivare som erbjuder en spännande arbetsmiljö, som utnyttjar medarbetarens 
kreativitet till att producera innovativa produkter och tjänster samt som intresserar sig för 
nya arbetsmetoder. Socialt värde motsvarar till vilken utsträckning individer lockas till 
arbetsgivare som erbjuder en bra sammanhållning mellan kollegorna, en bra stämning på 
arbetsplatsen och en tilltalande arbetsmiljö. Ekonomiskt värde motsvarar i vilken 
utsträckning individer önskar en högre ekonomisk ersättning än branschgenomsnittet, 
speciella förmåner, trygghet i anställningen och marknadsföringsmöjligheter. 
Utvecklingsvärde värderar i vilken utsträckning individen får ett erkännande och 
förtroende hos arbetsgivaren, om arbetstagaren har möjlighet till kompetensutveckling 
och om anställningen kan leda till ett professionellt avancemang. Den sista kategorin är 
användningsvärde som motsvarar om arbetsmiljön är kundorienterad och humanitär. Om 
arbetstagaren ges möjlighet använda det de lärt sig och att lära andra, samt om individen 
känner tillhörighet till organisationen och att den bidrar till att göra samhället bättre 
(Berthon et al. 2005, s.157–159). 
 
3.5.2 Vidareutvecklad EmpAt-skala 
EmpAt-skalan har varit grunden i många liknande studier och vidareutvecklats med tiden. 
Nedan beskrivs en av dessa versioner där två nya attraktionsattribut identifierats. I studien 
vill vi granska fler attribut än de ovan nämnda varpå det blir intressant att titta på utökade 
attribut. Detta för att ringa in fler faktorer som av farmacistudenter kan anses vara 
attraktiva. Denna vidareutveckling av EmpAt-skalan har bidragit till hypotes två (H2), 
hypotes tre (H3), hypotes fem (H5), hypotes sex (H6) och hypotes sju (H7) precis som 
Berthon et al. (2005) studie. Den har dessutom bidragit till hypotes åtta (H8) och hypotes 
nio (H9).  
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Dabirian et al. (2017) har vidareutvecklat Berthon et al. (2005) EmpAt-skala. I studien 
undersöker författarna vilka attribut eller egenskaper en arbetstagare bedömer en 
arbetsgivare på. Studien baseras utefter nästan 40,000 recensioner av arbetsgivare från 
arbetstagare. Recensionerna är publicerade på hemsidan glassdoor.com. Glassdoor, Inc. 
är en av de snabbaste växande jobb- och rekryteringshemsidorna i dagsläget (Glassdoor, 
2018) där recensionerna exempelvis kan innehålla information om arbetssituationen på 
företag X, lönenivån, intervjuer med anställda eller foton från den specifika arbetsplatsen. 
Dabirian et al. (2017, s. 199) skriver att hemsidan har över 30 miljoner användare där 
över tio miljoner företag recenseras, vilket påvisar deras omfattning.  
 
I studien identifierar Dabirian et al. (2017, s. 201) sju attribut som arbetstagare bedömer 
ett företag utefter. De fem första attributen är samma attribut som Berthon et al. (2005) 
tidigare identifierade. Denna studie har påvisat ytterligare två attribut som en medarbetare 
bedömer en organisation utefter. Dessa är (1) ledarskapets värde och (2) en balans mellan 
privat- och arbetsliv. Med ledarskapets värde betonas hur viktigt ledarskapet är för att en 
arbetstagare ska trivas på arbetsplatsen. Ledarskapet kan ha en stor betydelse för om en 
arbetstagare väljer att stanna där eller inte. Med en balans mellan privat- och arbetsliv 
poängteras jämnvikten mellan de olika jag:en och att dessa måste tillåtas att finnas 
(Dabirian et al., 2017, s. 201). I vilken grad de olika attributen påverkar beror på om 
recensionen var positiv eller negativ, och om arbetsgivaren beskrivs som attraktiv eller 
inte. De attraktivaste attributen hos arbetsgivare med högst omdömen på hemsidan var: 
socialt värde, innovationsvärde och ekonomiska incitament. De mest attraktiva attribut 
hos företag med lågt omdöme var: balans mellan jobb och fritid, användningsvärde samt 
sociala värdet. Det visar på att det är olikheter gällande attraktiva attribut hos företag 
beroende på om de utvärderas som positiva eller negativa. Denna studie ämnar inte 
undersöka skillnaden mellan arbetsgivare, utan attraktiva attribut överlag. Därför belyses 
de attraktiva faktorerna ovan.   
 
3.5.3 Ytterligare attraktiva attribut  
Saini et al. (2016, s. 35) har granskat vad medarbetare anser vara attraktiva attribut hos 
en arbetsgivare. I studien utvärderas “best employer surveys”, där över 139 olika företag 
medverkat. Av studiens åtta hypoteser är det sex stycken som får stöd av forskarnas 
resultat (Saini et al., 2016, s. 42). En potentiell arbetstagare ställer sig positiv till att 
ansöka om arbete beroende på olika faktorer. I studien nämner de organisationens storlek, 
ekonomisk ersättning, företagets medianärvaro, tidigare kännedom om företaget, 
arbetsgivarens rykte och företagets prestation som faktorer som anses vara attraktiva av 
arbetstagare. De icke-monetära incitament har ökat i betydelse i jämförelse med tidigare 
studier menar Saini et al. (2016, s. 46), även om de ekonomiska incitamenten fortfarande 
är den faktor som till störst utsträckning påverkar den potentiella medarbetares 
benägenhet att ansöka om en tjänst. De menar att för arbetsgivare är det enklast att 
påverka den ekonomiska ersättningen inom de finansiella ramarna för dem. En annan 
faktor som författarna belyser är företagets medianärvaro. De påstår att även den är enkel 
att påverka för företaget. Författarna föreslår att dessa två karaktärsdrag bör utnyttjas för 
att öka organisationens image bland arbetssökande. I studien belyser de även faktorer som 
av arbetstagare anses mindre attraktiva, och menar att det är viktigt för en organisation 
att vara medveten om det (Saini et al., 2016 s. 46). Där nämner de balansen mellan privat- 
och arbetsliv, anställningstryggheten samt ledarskapet och menar att potentiella 
arbetstagare inte påverkas av detta när de ansöker om arbete. Som tidigare nämnt var 
balansen mellan privat- och arbetsliv ett attribut som anses vara attraktivt i studien av 
Dabirian et al. (2017). Biswas & Saur (2016, s. 67) påstår även dem att förtroendet för 
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organisationen och dess ledare är viktigt i syfte att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Av 
de faktorer som de granskade i studien var ledarskapet den faktor som i högst utsträckning 
påverkade hur företagets arbetsgivarvarumärke uppfattades av arbetstagare.  
 
Det visar på att resultaten mellan dessa studier skiljer sig nämnvärt åt både vad gäller 
frågan om ledarskap och balansen mellan privat- och arbetsliv. Det blir därför av intresse 
för studiens syfte att identifiera vad farmacistudenter anser om dessa faktorer. Stycket 
ovan har bidragit till formulerandet av hypotes ett (H1), hypotes två (H2), hypotes sex 
(H6), hypotes åtta (H8) och hypotes nio (H9).  
 
3.5.4 Vad anser studenter vara attraktiva attribut hos en arbetsgivare? 
I uppsatsens tidigare sektioner har det granskats vad medarbetare i överlag anser vara 
attraktiva attribut hos en organisation. Studien syfte är att identifiera vilka attribut som av 
farmacistudenter anses vara åtråvärt. Därför har en genomgång av tidigare studier på 
området studenter gjorts, vilket presenteras nedan. Denna del bidrar till formulerandet av 
hypotes två (H2) och hypotes fem (H5). 
 
Enligt Leekha Chhabra & Sharma (2014 s. 49) är det viktigt att företag arbetar fram en 
strategi för att bli sedda som attraktiva arbetsgivare av potentiella arbetstagare. Det 
kommer i sin tur locka dem att söka sig till organisationen. Genom att fokusera på att 
identifiera och arbeta fram en process i hur de ska rekrytera nyutexaminerade ökar 
chansen att dessa ska söka sig till organisationen. I studien Employer branding: strategy 
for improving employer attractiveness (Leekha Chhabra & Sharma, 2014) är fokus på att 
identifiera vad som fäller avgörandet i valet av arbetsgivare för avgångselever i Indien. 
För att besvara studiens syfte utförde författarna semistrukturerade intervjuer för att 
identifiera studenters åsikter av en attraktiv arbetsgivare. I studien framkom 15 
kännetecken som författarna omarbetade till sju kategorier. Dessa sju kategorier blev 
grunden i en enkät. Resultatet i studien pekar på att de mest relevanta och attraktiva 
attributen hos en organisation enligt studenterna är organisationskulturen, 
arbetsgivarvarumärket och den ekonomiska ersättningen. De minst tilltalande är eget 
beslutsfattande och karriärmöjligheter (Leekha Chhabra & Sharma, 2014 s. 52–53).  
 
3.5.5 Generation Y  
Kotler et al. (2017, s. 251) påstår att den yngre generationen är mer varumärkeskänsliga 
än tidigare generationer. Detta för att de har vuxit upp i ett samhälle där 
varumärkeskommunikation präglat en stor del utav det, vilket i sin tur har påverkat dem 
att bli mer känsliga för varumärken. Det betyder att ett välkänt och etablerat varumärke 
underlättar i rekryteringsprocessen av dem. Denna studies syfte utgår från ett 
studentperspektiv där en stor del av respondenterna tillhör den yngre generationen. Den 
generationen kallas för Generation Y och är födda mellan sent 1970-tal och mitten av 
1990-talet. Arbetsgivare upplever ofta att generation Y ställer många krav och önskemål. 
Det kan exempelvis vara att ha intressanta arbetsuppgifter, tilltalande arbetsförmåner, 
möjligheter till personlig utveckling och en behaglig arbetsmiljö (Kotler et al. 2017, s. 
80). Utöver detta, tenderar även generation Y att byta arbetsgivare oftare än tidigare 
generationer (Schewe et al., 2013, s. 6), vilket även Parment et al. (2017, s. 10–12) 
poängterar.   
 
Det har påvisats att det finns skillnader mellan generation Y och tidigare generationer i 
vad de anser vara attraktiva egenskaper eller attribut hos en arbetsgivare (Leekha Chhabra 
& Sharma 2014, s. 55). Även Reis & Braga (2016, s. 112) påpekar på skillnader mellan 
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generationer i vad som anses vara attraktivt hos en arbetsgivare. De har i sin studie försökt 
att identifiera om de olika attraktionsfaktorer till en arbetsgivare skiljer sig mellan 
generationer. Genom en enkätstudie har empirin insamlats från över 900 respondenter 
och försökt identifiera dessa faktorer. I studien framkom det att de olika generationer 
värderar olika attribut varierande. För generation Y är det mest åtråvärda attributen 
utvecklingsmöjligheter och en attraktiv arbetsmiljö. Det som anses mest tilltalande är 
någon form av kompensation för deras produktivitet. Det kan exempelvis vara lön och 
ledig tid. För babyboomers är det också intressant med en positiv och attraktiv 
arbetsmiljö, men de vill även ha ett innovativt jobb, med stimulerande arbetsuppgifter. 
Den generation som placeras mellan generation Y och babyboomers kallas för generation 
X. För den generationen är det mest attraktiva attributen hos en arbetsgivare 
utvecklingsmöjligheter, en god relation på arbetsplatsen mellan kollegorna, ett 
stimulerande jobb och en bra ersättning för prestationen (Reis & Braga, 2016 s. 112). Att 
ha kännedom om detta kan underlätta rekryteringsarbetet. Kotler et al. (2017, s. 81) menar 
att marknadsföring kan ske på olika vis beroende på vilken generation man vill nå. Detta 
för att det som anses vara attraktivt kan skilja sig mellan generationerna. Nackdelen med 
en riktad marknadsföring är att de andra generationerna kan avvika när de inte anser det 
vara lika attraktivt. Att använda sig av detta tillvägagångssätt med sitt employer branding-
arbete kan därför medföra en risk i att en potentiell ansökan uteblir (Kotler et al., 2017, s. 
81).  
 
Neetu & Bhatt (2015, s. 634) har i sin studie undersökt vad organisationer behöver göra 
för att klassas som en bra arbetsgivare. Deras målgrupp i studien är individer tillhörande 
generation Y. Studien grundade sig på 18 olika attribut eller faktorer som de identifierat 
som var av intresse för urvalet. Flexibla arbetsvillkor och balansen mellan privat- och 
arbetsliv var två intressanta faktorer (Neetu & Bhatt, 2015, s. 643). Författarna menar att 
flexibla arbetsvillkor i fråga kan förklaras av generation Y och dess vilja att vara 
självständiga samt att de gärna byter arbetsgivare under sin tidiga karriär. Vidare visar 
resultatet från Neetu & Bhatt (2015, s. 644) undersökning att kulturen i företaget och 
företagets rykte är av hög betydelse när det kommer till generation Y. Just ryktet har en 
betydelse för hur känslan av tillhörighet påverkas för individen. 
   
Som tidigare nämnt påtalar Kotler et al. (2017, s. 251) att generation Y är mer 
varumärkeskänsliga än tidigare generationer. Ett välkänt och etablerat varumärke bör 
därför underlätta i rekryteringsprocessen av yngre medarbetare. Det ovan nämnda har 
bidragit till formulerandet av hypotes ett (H1), hypotes två (H2), hypotes tre (H3), hypotes 
fyra (H4), hypotes fem (H5), hypotes sex (H6) och hypotes nio (H9). 
 
Nedan formuleras hypoteserna där den första hypotesen behandlar just varumärket och 
dess påverkan på farmacistudenterna vid ansökan om arbete.  
 
3.6 Hypotesgenerering  
I detta avsnittet kommer vi presentera studiens hypoteser. Den teori vi identifierat har 
utmynnat i nio olika hypoteser. Dessa grundar sig från tidigare studier där både attraktiva 
och mindre attraktiva attribut hos en arbetsgivare belysts. Dessa hypoteser ämnar besvara 
studiens frågeställningar. En sammanfattning från berörd teori kommer introduceras 
innan varje hypotes presenteras.  
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3.6.1 Hypotes ett 
Den yngre generationen är mer varumärkeskänsliga än tidigare generationer (Kotler et 
al., 2017, s. 251). Dessutom betalar ofta ett starkt arbetsgivarvarumärke mindre i 
ekonomisk ersättning för att attrahera och behålla liknande medarbetare (Aldousari et al., 
2017 s. 153). Resultatet från Tavassoli et al., (2014, s. 676) studie visar att starka 
arbetsgivarvarumärken betalar sina ledare mindre i ersättning i jämförelse med företag 
med svagare varumärken. Det är tydligare vid yngre chefer eller de med högre 
befattningar. Saini et al. (2016, s. 42) betonar att storleken på arbetsgivaren och dess rykte 
påverkar arbetstagare att ansöka till företaget. Dyhre & Parment (2013, s. 12) 
understryker att ett starkt arbetsgivarvarumärke kan minska både de kort- och långsiktiga 
kostnaderna. Om ett varumärke är väl ansett av konsumenter, bidrar det till att varumärket 
är väl ansett av arbetstagare (Rampl et al., 218). Resultaten från tidigare studier tycker vi 
visar på vilken effekt ett väletablerat och välkänt varumärke kan ha för att attrahera 
medarbetare. Därför har vi valt att formulera första hypotesen som:  
 
Nollhypotes (H1): Ett välkänt varumärke kommer ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete. 
 
Mothypotes: Ett välkänt varumärke kommer inte ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
3.6.2 Hypotes två  
Berthon et. al. (2005, s. 159–162) påtalar att det ekonomiska värdet är viktigt vid 
bedömningen av en arbetsgivare. De betonar att det dock inte enbart handlar om lön, utan 
även om anställningstrygghet och andra förmåner. Även Drury (2016, s. 29) och Dabirian 
et al. (2017, s. 200–201) instämmer med att det ekonomiska incitamentet är en faktor som 
kan påverka en arbetstagare. Utöver detta menar Reis & Braga (2016, s. 112) att 
generation Y vill ha kompensation för deras produktivitet vilka får medhåll av Leekha 
Chhabra & Sharma (2014, s. 52–53) som påvisar i sin studie att kompensation är en viktig 
faktor. Saini et al. (2017) påstår att det ekonomiska incitamentet är den viktigaste faktorn. 
Det tycker vi visar på att en förmånlig ekonomisk ersättning kan påverka beslutsfattandet 
i hög grad, vilket leder oss till vår andra hypotes:  
 
Nollhypotes (H2): En förmånlig ekonomisk ersättning kommer ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
Mothypotes: En förmånlig ekonomisk ersättning kommer inte ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete. 
 
3.6.3 Hypotes tre  
Generation Y vill ha en god arbetsmiljö med intressanta arbetsuppgifter (Kotler et al. 
2017, s. 80). Reis & Braga (2016, s. 112) påtalar att ett av de mest åtråvärda attributen 
enligt generation Y hos en organisation är en attraktiv arbetsmiljö. Berthon et al. (2005, 
s. 159–162) menar att det sociala värdet avgör i vilken utsträckning individen lockas till 
arbetsgivaren, där bra sammanhållning, god stämning och en tilltalande arbetsmiljö är 
faktorer av betydelse. Det tycker vi visar på att en behaglig arbetsmiljö med bra 
sammanhållning kollegorna emellan kan påverka beslutsfattande vid valet av 
arbetsgivare. Det leder till vår tredje hypotes:  
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Nollhypotes (H3): En tilltalande arbetsmiljö kommer ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete. 
 
Mothypotes: En tilltalande arbetsmiljö kommer inte ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
  
3.6.4 Hypotes fyra 
Kotler et al. (2017, s. 80) beskriver intressanta arbetsuppgifter som ett av de mer 
efterfrågade attributen bland generation Y. Reis & Braga (2016, s. 112) påstår däremot 
att generation Y inte tycker att arbetsuppgifterna är ett av de mest attraktiva attributen. 
Författarna menar däremot att babyboomers attraheras av intressanta och stimulerande 
arbetsuppgifter i större utsträckning än senare generationer. Det visar på skiljaktigheter i 
den tidigare forskningen. Att granska vad farmacistudenterna anser om detta attribut blir 
därför intressant. Den fjärde hypotes blir således:  
  
Nollhypotes (H4): Intressanta arbetsuppgifter kommer ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
Mothypotes: Intressanta arbetsuppgifter och kommer inte ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
3.6.5 Hypotes fem 
Utvecklingsmöjligheter är enligt Berthon et al. (2005, s. 159–162) om individer kan se 
företaget som en möjlighet till nya anställningar, hur mycket förtroende de får och om 
arbetstagaren erbjuds kompetensutveckling. Reis & Braga (2016, s. 112) tillägger att 
utvecklingsmöjligheter är attraktivt bland arbetstagare och då främst bland individer som 
tillhör både generation Y och X. Drury (2016, s. 29) och Kotler (2017, s. 80) instämmer 
i att utvecklingsmöjligheter kan vara åtråvärt hos potentiella arbetstagare och att de tillhör 
de symboliska faktorerna hos en arbetsgivare. Leekha Chhabra & Sharma (2014, s. 52–
53) belyser dock att det inte är högt ansett av studenter. Med det som bakgrund anser vi 
att det är av intresse att granska vad farmacistudenter anser om utvecklings- och 
karriärmöjligheter. Femte hypotesen blir således:  
 
Nollhypotes (H5): En arbetsplats med intressanta utvecklings- och karriärmöjligheter 
kommer ha en positiv påverkan på farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
Mothypotes: En arbetsplats med intressanta utvecklings- och karriärmöjligheter kommer 
inte ha en positiv påverkan på farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
3.6.6 Hypotes sex 
Berthon et al. (2005, s. 159) påtalar att tillhörighet är av vikt för employer branding-
arbetet då det stärker individens vilja att förknippas med företaget och dess varumärke. 
Författarna menar samtidigt att det är attraktivt att få utrymme att använda sina kunskaper 
i sitt eget arbete och få använda den tillsammans med kollegor. Som Neetu & Bhatt (2015, 
s. 644) beskriver har ryktet om en arbetsgivare påverkan på deras känsla av tillhörighet. 
Till detta instämmer Saini et al. (2016, s. 42), som menar att arbetsgivarens rykte är av 
vikt för arbetstagare. Det tyder på att ett företag med gott rykte vill arbetstagare 
förknippas med och tvärtom. Därför formulerades sjätte hypotesen:  
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Nollhypotes (H6): Om arbetstagaren känner en tillhörighet och ges utrymme att använda 
sina kunskaper i företaget kommer det ha en positiv påverkan på farmacistudentens 
beslut att ansöka om arbete.  
 
Mothypotes: Om arbetstagaren känner en tillhörighet och ges utrymme att använda sina 
kunskaper i företaget kommer det inte ha en positiv påverkan på farmacistudentens beslut 
att ansöka om arbete.  
 
3.6.7 Hypotes sju 
Enligt Berthon et al. (2005, s. 157) innebär innovation och nytänk en positiv effekt på 
företagets arbetsgivarvarumärke. Det kan exempelvis vara att använda kreativitet på 
arbetsplatsen för att skapa nya arbetsmetoder eller förenkla processer. Dabirian et al. 
(2017, s. 201) studie påvisar även detta, där studiens resultat anser att innovation och 
kreativitet är ett av de attributen hos en arbetsgivare som värderas högt av arbetstagare. 
Reis & Braga (2016, s. 112) menar att babyboomers önskar ha ett innovativt arbete men 
att det däremot inte ses lika tilltalande för generation Y. När tidigare studier belyser detta 
som attraktiva attribut önskar vi att se farmacistudenternas ståndpunkt till det är. Därför 
formulerades hypotes sju:  
 
Nollhypotes (H7:) En arbetsgivare som uppmuntrar kreativitet och innovation kommer 
ha en positiv påverkan på farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
Mothypotes: En arbetsgivare som uppmuntrar kreativitet och innovation kommer inte ha 
en positiv påverkan på farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
3.6.8 Hypotes åtta 
Studien av Dabirian et al. (2017, s. 200–201) identifierar fem attribut likt Berthon et al. 
(2005), men adderar ytterligare två. En av dessa är ledarskapet. De menar att ledarskapet 
är av intresse när employer branding mäts då det påverkar individens bild av 
organisationen. Även Biswas & Saur (2016, s. 67) menar att ledarskapet har en påverkan 
på hur företaget uppfattas bland arbetssökande. Det gäller främst hur högt förtroendet för 
arbetsgivaren är. Detta står i kontrast till Saini et al. (2016, s. 46) som påstår att ledarskap 
inte påverkar hur arbetssökande ser på en organisation. Eftersom tidigare studier till viss 
del är motsägelsefulla anser vi att det är av intresse att undersöka huruvida ledarskapet 
påverkar farmacistudenter. Därför utvecklades hypotes åtta:  
 
Nollhypotes (H8): Ledarskapet inom företaget kommer ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.   
 
Mothypotes: Ledarskapet inom företaget kommer inte ha en positiv påverkan på 
farmacistudentens beslut att ansöka om arbete. 
 
3.6.9 Hypotes nio 
Saini et al. (2016, s. 46) nämner i sin studie att balansen mellan privat- och arbetsliv inte 
påverkar arbetstagaren när de söker arbete. Dabirian et al. (2017, s. 201) har å andra sidan 
i sin studie identifierat att balansen mellan privat- och arbetsliv är viktig för vissa 
medarbetare. De menar att en arbetsgivare som tillåter en arbetstagare att vara sina olika 
identiteter och att de fungerar i samklang, det vill säga, att arbetsgivaren tillåter 
arbetstagaren ett liv utanför arbetsplatsen, är viktigt. Här belyser Neetu & Bhatt (2015, s. 
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643) att balansen är viktig och att det finns skillnader mellan arbetstagare. Här tycker vi 
att det är intressant att veta hur farmacistudenter anser om balansen privat- och arbetsliv 
då studiens teorier står i kontrast med varandra. Därför utvecklades den nionde och sista 
hypotesen:  
 
Nollhypotes (H9): Att tillåtas ha en balans mellan privat- och arbetsliv kommer ha en 
positiv påverkan på farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
Mothypotes: Att tillåtas ha en balans mellan privat- och arbetsliv kommer inte ha en 
positiv påverkan på farmacistudentens beslut att ansöka om arbete.  
 
3.7 Summering 
 

 
 
Figur 3. Arbetsgivarattribut. Skapad av författarna  
 
Modellen ovan är en överskådlig bild över hypoteserna med arbetsgivaren placerad i 
centrum. Det är arbetsgivaren som skapar attributen och sänder ut dessa till sin omvärld. 
Attributen i sin tur påverkar omvärldens syn på arbetsgivaren. Studiens syfte är att studera 
vilka av de ovan nämnda attributen som uppfattas attraktiva av farmacistudenter. 
Attributen kan påverka varandra, däremot är studiens syfte att analysera vilka av 
attributen som av farmacistudenter är attraktiva och inte hur de påverkar varandra. Det är 
totalt nio attribut och hypoteser i studien som kommer att värderas av farmacistudenter 
genom en enkätundersökning. Empirin från studien kommer att presenteras under 
rubriken 5. Empiri och Resultat. Nedan presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt.  
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4. Praktisk metod 
4.1 Forskningsstrategi 
Bryman & Bell (2013, s. 58) menar att kvantitativ forskning framför allt är en 
forskningsstrategi som betonar kvantifiering gällande insamlandet av data och analysen 
av denna. Författarna specificerar att det finns åtminstone tre grundläggande skillnader 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Det första är att studien har ett deduktivt 
förhållningssätt av kvantitativ art som utgår från teoriprövning. Det andra är att studien 
accepterat den naturvetenskapliga modellens normer, i huvudsak när det gäller 
positivismen. Slutligen utgår den från att vara objektiv, där den sociala verkligheten 
existerar utan författarnas påverkan. Denna studies syfte är att identifiera de faktorer som 
av farmacistudenter anses vara attraktiva hos en arbetsgivare, och inte varför det är 
attraktiva. När studiens syfte är att förstå den generella uppfattningen av och ämnar 
generaliseras på den totala populationen passar ett kvantitativt tillvägagångssätt som 
forskningsstrategi. För att besvara studiens syfte och frågeställningar lämpar sig därför 
dessa inriktningar.  
 
Bryman (2011, s. 42) menar att kvalitativa och kvantitativa undersökningar är olika 
inriktningar med olika forskningsstrategier. Det är forskningsfrågan, teorin, de 
epistemologiska- och ontologiska ståndpunkterna som fäller avgörandet i vilken 
forskningsstrategi som anammas. Utifrån den metodologiska ansatsen beslutades det att 
studiens forskningsstrategi därför bör baseras på en enkätundersökning för insamlandet 
av empiri. Den undersökningsmetoden har sina brister enligt Bryman & Bell (2013, s. 
330). Författarna menar att enkätfrågor kan ge olika typer av information. Antingen i 
kvantifierad form såsom nummer eller som ja-eller-nej-frågor. I övrigt kan även 
kategorifrågor besvaras i enkätform, antingen som ett enskilt svar eller med ett 
rangordningsalternativ. Kvantitativ forskning innebär att studiens utförare inte kan ställa 
följdfrågor. Den mest lämpade forskningsstrategi för att besvara studien syfte är trots allt 
en kvantitativ undersökning. Det beror på att studiens syfte och frågeställningarna ämnar 
bidra med ett resultat som kan generaliseras på farmacistudenter.  
 
Det finns två olika alternativ över hur en kvantitativ undersökning kan genomföras. 
Antingen genom en strukturerad intervju eller genom en enkätundersökning (Bryman & 
Bell, 2013, s. 212). I denna studie valdes en enkätundersökning som tillvägagångssätt för 
att underlätta insamlandet av empirin då lärosätena är utspridda över hela Sverige. En 
enkätundersökning gör också att resultatet kan baseras på fler respondenter än intervjuer, 
då intervjuer kräver större åtgång av tid samt längre processering av empirin. För varje 
hypotes grundar sig fyra olika enkätfrågor, där enkätens syfte är att pröva om studiens 
empiriska resultat överensstämmer med tidigare studier eller om det avviker. Intentionen 
med enkäten är att besvara studiens syfte och dess frågeställningar; Vad påverkar svenska 
farmacistudenter när de ansöker om arbete? och Hur rangordnar de dessa olika 
påverkansfaktorer i jämförelse med varandra? Utformandet och bearbetningen av 
enkäten presenteras utförligare nedan.  
 
4.2 Utformandet av enkäten   
Bryman (2011, s. 93) menar att det är viktigt att både frågeställningarna och syftet med 
studien är färdigformulerade när enkäten väl ska skickas ut. Detta för att säkerställa att 
det är endast frågor som besvarar syftet och frågeställningarna som finns med. Ejlertsson 
(2014, s. 17) poängterar att just planerandet av studien är viktigt för att undersökningen 
ska uppfylla sitt syfte. Författaren indikerar att problemområdet bör vara noga 
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genomtänkt och att frågorna till enkäten formuleras utifrån dessa. I denna undersökning 
har vi formulerat hypoteser utifrån den identifierade teorin för att besvara studiens 
frågeställningar. Utifrån hypoteserna har frågorna till enkäten formulerats och ämnar 
besvara studiens syfte. Enligt Saunders et al. (2012, s. 46) används hypoteserna för att 
testa om teorierna håller och skulle kunna beskrivas som ett redskap för att prova om 
teorierna är giltiga i den givna situationen. Studiens hypoteser presenteras under sektion 
3.6 Hypotesgenerering. Se processens förlopp nedan. 
 

 
Figur 4. Arbetsprocessens förlopp I. Skapad av författarna  
 
Enkäten designades i ett program som heter Textalk Websurvey och tillhandahålls av 
Umeå Universitet. Det är ett användarvänligt enkätprogram som ger möjlighet till att 
använda flertalet olika frågeformuleringar. Enkäten bestod av en introducerande del där 
syftet och bakgrunden till enkäten presenterades. För att samla in resultatet användes 
stängda frågor där det endast var möjligt att svara med ett alternativ. I den första delen av 
enkäten fick respondenterna besvara bakgrundsfrågor om dem själva, såsom ålder och 
kön. Därefter fick farmacistudenterna ta ställning till påståenden, där de ombads skatta i 
vilken utsträckning de höll med påståendet eller inte. Till detta användes en Likertskala 
som vanligtvis har fem olika svarsalternativ. Det första svarsalternativet ett (1) motsvarar 
att respondenten inte håller med påståendet och fem (5) motsvarar att respondenten helt 
håller med påståendet (Bryman, 2011, s 156). I denna studie benämndes ett (1) som 
“instämmer inte alls” och fem (5) motsvarade “instämmer helt” med påståendet i fråga. 
Denna teknik används oftast i enkätstudier när det kommer till att mäta attityder, vilket 
passar denna studie då resultatet är tänkt att kvantifieras och generaliseras till hela 
populationen. Slutligen fick respondenterna rangordna de olika attributen från den som 
var mest attraktiv till minst attraktiv. Dessa attribut är baserade på studiens nio hypoteser 
där varje hypotes motsvarades av ett attribut. Strukturen i studien bygger på att de fyra 
enkätfrågorna besvarar tillhörande hypotes. Det ger i sin tur svar på studiens 
frågeställningar som ämnar att besvara studiens syfte. Se processens förlopp nedan. 
 

 
Figur 5. Arbetsprocessens förlopp II. Skapad av författarna 
 
4.2.1 Ingående förklaring av varje del på enkäten 
Enligt Ejlertsson (2014, s. 99) bör en enkät ha en tilltalande layout för att öka 
respondentens vilja att besvara enkäten. Desto bättre layout desto mer välgrundade svar 
på enkäten kan man räkna med. Enkätverktyget hade vissa begränsningar, exempelvis 
gällande redigeringsmöjligheter och dispositionen av enkätfrågorna, där vi upplevde att 
frågorna presenterades för kompakt. Vidare påtalar Ejlertsson (2014, s. 99) att en enkät 
bör vara uppdelad för att underlätta läsandet av frågorna samtidigt som det inte ska 
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innehålla alltför många sidor. Innan enkäten påbörjas fick respondenterna ta del av syftet 
med enkätundersökningen. Där presenterades att deltagandet i enkäten var frivilligt, 
anonymt och att uppgifterna behandlas konfidentiellt (se bilaga 1; inledning). Den första 
delen av enkäten utformades som en kartläggning av respondentens bakgrund. Där 
ställdes frågor om kön, ålder, vid vilket lärosäte respondenten studerar, vilken utbildning 
respondenten läser och vilket år på utbildningen denne studerar. Studiens syfte är inte att 
se skillnader mellan de olika nämnda variablerna. Däremot används dessa 
bakgrundsfaktorer för att kontrollera att urvalet är representativt för den totala 
populationen. Detta, för att säkerställa att resultatet bygger på empiri från respektive 
lärosäte.  
 
Den andra delen av enkäten bestod av påståenden. Totalt innehåller studien nio olika 
hypoteser som i enkäten fördelades till nio olika frågekategorier. För att kartlägga 
betydelsen av varje attribut fick respondenterna besvara skattningsfrågor. Inom varje 
frågekategori ingick fyra påståenden som samtliga var knutna till den gällande 
frågekategorin. Dessa frågor mäter huruvida respondenten håller med eller ej. Trost & 
Hultåker (2016, s. 70–71) menar att påståendefrågor med skattningsmöjlighet kan av 
respondenterna upplevas långtråkiga, vilket kan leda till att respondenten bara trycker i 
något svarsalternativ utan att läsa påståendet till fullo. För att undvika denna problematik 
bör man gruppera påstående om tre, fyra stycken (Trost & Hultåker, 2016 s. 70), vilket 
vi valde att anamma. Påståendena formulerades dessutom kortfattat för att säkerställa att 
respondenterna inte blev uttråkade. Ejlertsson (2014, s. 99) menar att respondenter inte 
vill att en enkät ska innehålla för många sidor. Dessa två påståenden blir motsägelsefulla, 
när gruppering av tre, fyra påstående per automatik skapar en längre enkät. Vi beslutade 
oss därför för att öka sidantalet trots att Ejlertsson (2014) påpekat att det var negativt, 
detta för att undvika att respondenterna skulle uppleva att enkäten blev långtråkig. För att 
hörsamma Ejlertsson (2014) råd valde vi däremot att inte synliggöra sidantalet. Detta i ett 
försök att undvika att respondenter avböjde att svara på enkäten på grund utav antalet 
sidor. Istället presenterade vi en uppskattad tid för att slutföra enkäten vilket vi erhållit 
genom pilotundersökningen.  
 
I den tredje och avslutande delen av enkäten ombads respondenten rangordna attributen 
i studien utefter hur viktiga de är för respondenten i fråga. Totalt fanns nio attribut att 
rangordna. Det attribut som ansågs mest attraktiv i valet av arbetsgivare skulle ges en etta 
(1) och det attribut med minst attraktionsvärde från studentens sida gavs en nia (9). Detta 
för att dels besvara studiens andra frågeställning, dels för att validera huruvida det 
stämmer överens med resultatet från den andra delen av enkäten. Trost & Hultåker (2016, 
s. 89) menar att man bör vara försiktigt när man ber respondenter att rangordna olika 
alternativ, när vissa individer kan uppleva svårigheter med rangordningen. Även 
Ejlertsson (2014, s. 85) menar att ett problem kan vara att individer upplever svårigheter 
med att rangordna olika företeelser (i detta fall de olika attributen). Däremot, menar 
Ejlertsson (2014, s. 85) att denna frågekonstruktion kan testas vid en pilotstudie och se 
om de individer som besvarar pilotstudien upplever svårigheter med att rangordna de 
olika företeelserna. Efter pilotstudien erhölls ingen kritik från deltagarna riktad mot 
rangordningen av de olika attributen varpå ett beslut fattades att behålla denna 
frågekonstruktion.  
 
Hela enkätens uppbyggnad innebär att respondenterna till en början får skatta vikten av 
vissa arbetsgivarattribut, vilket ger en individuell bedömning av det specifika attributet. 
Efter en värdering av de olika attributen genom påståenden får respondenten även skatta 
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vikten av dem i jämförelse med varandra. Tanken med rangordningen är att jämföra 
huruvida svaren överensstämmer mellan de olika delarna. Utifrån studiens syfte och 
frågeställningar blir den delen av enkäten väsentlig för att kontrollera resultatets interna 
validitet och kartlägga de attraktivaste faktorerna.  
 
4.2.2 Frågeformulering till enkäten 
När man ska formulera frågorna till enkäten är det viktigt att man utgår från vad som ska 
mätas och hur det ska mätas (Ejlertsson 2014, s. 47) och det blir av vikt att det görs 
stegvis. Man utgår då från det identifierade problemområdet, studiens syfte och 
frågeställningar. Dessa var att undersöka olika arbetsgivarattribut och vad som av 
farmacistudenter anses vara attraktivt hos en arbetsgivare. Syftet och frågeställningarna 
var grunden till teorigenomgången där attraktiva och mindre attraktiva attribut 
identifierades. Därefter bröts dessa attribut ner till olika påståenden. För att formulera 
påståendena i enkäten inspirerade vi oss dels av Knox & Freeman (2006, s. 703) studie 
men även av Trost & Hultåker (2016) samt Ejlertsson (2014). Knox & Freeman (2016) 
forskning om Employer brand image gav oss idéer om hur påstående till denna studie och 
dess hypoteser kunde formuleras medan Trost & Hultåker (2016) och Ejlertsson (2014) 
gav oss generella anvisningar om hur påståendefrågor bör formuleras.  
 
För att belysa hur frågorna konstruerades kring ett arbetsgivarattribut exemplifierar vi 
genom begreppet “balans mellan privat- och arbetsliv”. Tidigare studier av bland annat 
Neetu & Bhatt (2015) och Dabirian et al. (2017) hade identifierat att balansen mellan 
privat- och arbetsliv kan uppfattas som attraktivt av arbetstagare. För att kontrollera vad 
farmacistudenter anser om detta formulerades den nionde hypotesen (H9). Utifrån 
hypotesen, utmynnade fyra påståenden. Dessa var:  
 

• Att arbetsgivaren tillåter mig att ha ett privatliv är viktigt när jag ansöker om 
arbete 

• Minimalt övertidsarbete är viktigt för mig när jag ansöker om arbete 
• Att arbetsgivaren tillåter mig att vara ledig när jag är ledig är viktigt för mig när 

jag ansöker om arbete  
• Flexibla arbetstider är för mig väsentligt när jag ansöker om arbete 

 
Påståendena ovan inkluderas alla av det övergripande begreppet “balans mellan privat- 
och arbetsliv”. På alla de identifierade attributen utvecklades liknande påståenden. 
Respondenterna fick då ta ställning till om de instämmer eller inte till det. Detta arbete 
kallas för operationalisering där det är viktigt att studiens hela problemområde ringas in 
och att frågorna som ställs är relevanta (Ejlertsson 2014, s. 47–50). Den tidigare teorin 
och begreppen kring attraktiva och mindre attraktiva attribut har gett form åt påståendena, 
där syftet är att identifiera vad farmacistudenter tycker om dessa faktorer. 
 
Under den avslutande delen presenterades bara de övergripande attributen: Välkänt 
varumärke, ekonomisk ersättning, tilltalande arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter, 
utvecklings- och karriärmöjligheter, kreativitet och innovation, tillhörighet och kunskap, 
ledarskap och balans mellan privat- och arbetsliv. Respondenterna hade vid det laget 
kännedom om vad som ingick i respektive faktor. Därefter fick de ta ställning till i vilken 
ordning de rangordnade de olika attributen. Denna fråga används som tidigare nämnt både 
för att besvara studiens andra frågeställning men även för att kontrollera svaren från den 
tidigare delen.  
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4.2.3 Pilotundersökning  
Bryman (2011, s. 93) poängterar att en pilotundersökning används för att säkerställa att 
enkäten mäter det som är tänkt att mäta. En pilotundersökning kan även identifiera 
felaktigheter och felformuleringar. Denna studies pilotundersökning gick ut till studenter 
under den beteendevetenskapliga sektionen vid Umeå Universitet när dem ansågs vara 
nära befryndade med studiens urval. Anledningen till pilotstudien var att samla in åsikter 
kring undersökningen för att i sin tur säkerställa att påståendena tolkades som tänkt. 
Pilotstudien gav oss återkoppling med olika förslag på förbättringar. Enkäten upplevdes 
både osammanhängande och att de påståenden med negationer var svårtolkade, vilket vi 
avrådes att behålla. Enligt Ejlertsson (2014, s. 59) bör negationer undvikas just för att det 
ofta leder respondenten till att besvara frågan på ett visst sätt, när det ofta beror på att 
utformaren av frågan förväntar sig ett visst svar. Det gav oss anledning till att 
omformulera dessa påståenden för att respondenterna simplare skulle kunna tolka dem 
och därigenom undvika att styra frågorna mot vissa svar. Även Trost & Hultåker (2016, 
s. 63) menar att negationer bör undvikas i enkäten. De menar att reliabiliteten kan sjunka 
när respondenterna kan missuppfatta frågan eller tolka den annorlunda. Det är därför av 
vikt att frågorna i studien formuleras på ett lättbegripligt sätt för att alla respondenterna 
ska tolka frågeformuleringen på liknande vis, vilket dessutom styrker undersökningens 
trovärdighet.  
 
4.3 Distribuering och urval 
Enkäten distribuerades ut till farmacistudenter vid de tre lärosäten i Sverige som erbjuder 
både apotekare- och receptarieutbildning. Dessa är som redan nämnt Göteborgs 
Universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Enkäten publicerades både på 
lokala studieplattformar och andra forum online för att nå farmacistudenterna. 
Publiceringen utfördes av studievägledare eller liknande representanter. Att erhålla 
informationen från en betrodd kanal kan bidra till att fler respondenter väljer att delta i 
studien. Anledningen till att enkäten publicerades online berodde dels på tidsaspekten och 
kostnaden, dels för att kunna förenkla spridningen av den. Trost & Hultåker (2016, s. 
135) menar att enkäter på internet är mer kostnadseffektivt än pappersenkäter samt att 
webbenkäter även underlättar distribueringen.  
 
Syftet med studien är att identifiera de faktorer som farmacistudenter anses vara attraktiva 
hos en arbetsgivare. Det gör att urvalet till studien blir ett typ av målinriktat urval. Ett 
målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval där deltagarna väljs ut för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. När man använder sig av ett målinriktat urval går det 
inte att generalisera till en hel population (Bryman 2011, s. 392). Studien är tänkt att 
generaliseras till den population som det målinriktade urvalet är inom, och inte studenter 
överlag. Bryman (2011, s. 169) menar att urvalet måste vara representativt för den totala 
population, så att den empiri som framkommit inte bara gäller för den specifika grupp 
som besvarade enkäten. Vi håller med Bryman (2011) att denna studie inte går att 
generalisera övergripande på studenter, den går dock att generalisera på farmacistudenter 
när respondenterna inom denna kategori är slumpmässigt utvalda. De farmacistudenter 
som besvarade enkäten utgör studiens stickprov och enligt Bryman (2011, s. 190) medför 
ett slumpmässigt urval på stickprovet att en studie går att generalisera. Det anser vi tyder 
på att resultatet i denna studie kan generaliseras på farmacistudenter. Ett annat argument 
för att denna studie går att generalisera på farmacistudenter i Sverige är att enkäten 
skickades ut till alla de lärosäten som erbjöd de båda utbildningarna där samtliga 
studenter på dessa lärosäten fritt kunde välja att delta. Detta för att Bryman (2011, s. 199) 
menar att en generalisering enbart kan göras på den population som empirin är inhämtad 
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från. Att erbjuda enkäten och erhålla svar från samtliga lärosäten gör därför att den data 
som presenteras i denna studie är generaliserbar på populationen. Om enkäten enbart 
skickats ut till ett universitet hade inte resultatet kunnat generaliseras på studiens 
population. Detta för att eventuella faktorer kan påverka resultatet, vilket kan skilja sig 
mellan olika lärosäten och geografiska platser (Bryman 2011, s. 199). 
 
Storleken på urvalet påverkar även det om studiens resultat är tillförlitligt, där det inte 
finns några rätta svar på hur stort urvalet bör vara. Det är faktorer som tidsrymden, 
kostnader och precision som påverkar urvalets storlek (Bryman, 2011, s. 190–191). För 
att få ett tillförlitligt svar ansågs ett minimikrav vara 100 enkätsvar. Efter enkäten 
publicerats och funnits tillgänglig i fyra dagar hade cirka 60 svar erhållits. För att erhålla 
en högre svarsfrekvens skickades en påminnelse ut till farmacistudenterna via de kanaler 
som publicerade enkäten första gången. Efter sex dagar stängdes enkäten och hade då 
totalt en svarsfrekvens på 109 svar.  
 
De ovan nämnda argument, tillsammans med en hög svarsfrekvens sett till populationens 
storlek, gör att vi anser att resultatet i studien går att generaliseras på farmacistudenter i 
Sverige.  
 
4.4 Databearbetning 
4.4.1 Datainsamling 
Den data som erhölls från enkäten insamlades direkt i enkätverktyget Textalk Websurvey. 
Ejlertsson (2014, s. 33) menar att tidpunkten för datainsamlingen måste stämma väl 
överens med när man kan tänka sig att få en hög svarsfrekvens. Därför distribuerades 
enkäten ut den 3 maj 2018 efter en allmän helgdag och stängdes den 9 maj 2018 före en 
allmän helgdag. En påminnelse till respondenterna skickades ut den 7 maj 2018.  
 
Från enkätverktyget kunde en överskådlig bild ses på antalet deltagare, deras svar och när 
svaren publicerats. Svaren kunde inte på något sätt spåras tillbaka till den specifika 
respondenten. När enkäten väl var avslutad kunde resultatet laddas ner i form av en 
Microsoft Excel-fil och användas i både tidigare nämnt system och Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS). 
 
4.4.2 Dataprocessering 
Det första steget i dataprocesseringen var att sammanställa resultatet i Microsoft Excel. 
Filen med datan hämtades från enkätverktyget Textalk Websurvey. Samtliga frågor i 
enkäten var frivilliga, dock var de markerade som rekommenderade. Anledningen till 
detta var ett försök till att erhålla svar på samtliga delar, men även att respondenterna 
skulle få möjlighet att besvara de frågor de själva ville. Totalt besvarade 109 personer 
enkäten där fyra respondenter valde att utelämna vissa delar. Dessa fyra respondenter 
exkluderades vid bearbetningen av resultatet för att inte påverka det. 
 
Resultatet analyserades i SPSS som är ett program för statistisk analys. Bryman (2011, s. 
88) menar att det är viktigt som utförare av undersökningen att veta om vilka verktyg man 
har till användning vid analyserandet av studiens resultat. Det var till vår kännedom sedan 
tidigare att SPSS var tillgängliggjort av Umeå Universitet. Det första steget i analysen var 
att mäta frekvensen, det vill säga antalet svarande på respektive fråga och hur svaren 
fördelas mellan svarsalternativen. Det är vanligt att bakgrundsfrågor presenteras utan 
vidare analys av resultatet. Det kan benämnas som deskriptiv statistik, vilket är vanligt 
förekommande vid presentation av bakgrundsfrågor (Ho & Yu, 2014, s. 13). Genom detta 
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fick vi bland annat fram medelvärdet på enkätens respektive påståenden. Det andra steget 
i analysen var att sätta samman de olika påståendena under respektive rubrik till ett index. 
Tredje steget var att utifrån indexen mäta Cronbach alpha, där studiens nio index hade ett 
värde mellan ungefär 0,6 till 0,87. Det tyder på att den insamlade empirin har mätt det 
studien avsåg att mäta.  
 
I behandlandet av empirin ändrades indexskalan. Till att börja med utgår varje enskilt 
påstående från en skala mellan 1 till 5. Det innebär att ett medelvärde under 3 indikerar 
på att respondenterna generellt ställer sig negativa till påståendet. Ett medelvärde på 3 
indikerar att respondenterna generellt är neutrala till påståendet och ett medelvärde över 
3 indikerar på att de generellt är positiva till påståendet. De individuella påståendena 
grupperas i index om fyra i varje. Det ger en skala med ett lägsta värde 4 och ett högsta 
värde 16. Detta ändrades i SPSS till värde 0 som lägst och värde 1 som högst. Vi ansåg 
att skalan blev mer lättförstådd i sin presentation på det viset. Det innebär att skalans 
mittpunkt är 0,5, vilket också är skalans test-value. Ett värde på 0,5 indikerar därför att 
respondenterna är helt neutrala till påståendena i indexet. Utifrån vårt objektivistiska 
synsätt gjordes ett antagande att farmacistudenter ställer sig neutrala till de olika 
påståendena där vi genom studien vill undersöka om det stämmer eller inte. Vi ville 
därefter även signifikanstesta de olika indexen. För att utföra detta användes SPSS och 
one sample t-test, vilket innebär att indexen bestående av fyra påståenden, 
signifikansprövas för att kontrollera sannolikhetsgraden i indexet. När signifikansen 
prövas testar man om resultatet i studien är specifik för den aktuella studien. Det är 
avgörande för om studien kan generaliseras eller inte (Bryman, 2011, s. 333). I vår studie 
användes en signifikansnivå på 0,05 eller 5 procent, vilket innebär att om resultatet är i 
linje- eller mindre än detta, kan det generaliseras till populationen i sin helhet.  
 
Till det sista steget i dataprocesseringen användes Microsoft Excel för att beräkna vilket 
attribut som i genomsnitt placerade sig som mest åtråvärt i rangordningen och vilket som 
var minst åtråvärt. Där adderades summan under respektive påstående ihop. De attributen 
med den lägsta summan resulterade i det attraktivaste attributet. Detta för att 
respondenterna ombads rangordna attributen från 1–9, där 1 var det attraktivaste och 9 
minst attraktiva. Det var den totala summan som användes i den slutgiltiga 
rangordningen.  
 
Tabellerna i studien har konstruerats av oss författare, detsamma gäller merparten av 
studiens figurer. Dessa har konstruerat i Microsoft Word och är en avspegling av 
resultatet från studien. De används för att underlätta för läsaren samt för att öka 
förståelsen för studiens resultat. De figurer som presenteras under 1.1.2 
Apoteksmarknaden är hämtade från en arbetsmarknadsrapport publicerad av SCB (2017).  
 
4.4.3 Bortfallsanalys 
Enligt Ejlertsson (2014, s. 13–14) väljer allt färre personer att delta i enkätundersökningar 
än tidigare där det är flera faktorer som påverkar detta. En av dessa är motivationen. Att 
belysa varför en person ska besvara enkäten kan öka svarsfrekvensen. I denna studie vill 
vi identifiera de faktorer som av farmacistudenter anses vara attraktiva hos en framtida 
arbetsgivare. Vi tror att det är en motivation i sig att delta i undersökningen, när resultat 
kan användas i syfte att bemöta farmacistudenternas efterfrågan och önskan.  
 
Det finns inom enkätundersökningar tre typer av bortfall; missing data, externt och internt 
bortfall. Missing data kan exempelvis vara att inlämnade enkätsvar slarvas bort eller 
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raderas av forskaren (Ejlertsson 2014, s. 26). I denna studie har inga fullständiga 
enkätsvar varken raderats eller slarvats bort när svaren inkommit online. Det gör att 
studiens missing data är obefintlig. Det externa bortfallet motsvarar den andel av personer 
som inte väljer att delta i undersökningen (Ejlertsson, 2014 s. 26). Det externa bortfallet 
i denna studie är svårt att säkerställa. Enkäten har inte levererats till respondenten 
personligen utan publicerats på forum online. Det gör att det är omöjligt att säkerställa 
det exakta bortfallet. Att anse att alla dem som är aktivt studerande och har tillgång till 
dessa forum är bortfall blir missvisande. Detta för att man inte kan säkerställa om de 
självmant valt att inte delta eller om det gått miste om informationen. Det interna 
bortfallet motsvarar de respondenter som inte besvarar en enkät fullständigt (Ejlertsson, 
2014, s. 129–130). I denna studie har vi valt att förbise de svar som ej är fullständiga när 
det enbart representerades av fyra personer. Ett av studiens mål, var att erhålla svar från 
mer än 100 respondenter. Detta uppnåddes trots avlägsnandet av fyra ofullständiga svar. 
Ett högre antal respondenter medför att hypotesprövningen baseras på en större och mer 
tillförlitligt urval.  
 
4.5 Hypotesprövning  
En hypotes är enligt Körner & Wahlgren (2015, s. 122) ett antagande. Det kan exempelvis 
vara ett antagande om att varumärket påverkar farmacistudenterna när de ansöker om 
arbete. För att se om det stämmer, samlas data in från ett urval. Datan analyseras därefter 
och genom en hypotesprövning testas de olika antaganden för att se om det stämmer eller 
inte. Vid formulerandet av en hypotes formuleras också en mothypotes. Anledningen till 
formulerandet av en mothypotes är att om nollhypotesen inte stämmer kan dess motsats 
göra det, även om det inte heller är säkert. Syftet med hypotesprövning är att se om den 
formulerade hypotesen stämmer eller inte (Körner & Wahlgren, 2015, s. 122). 
 
Djurfeldt et al. (2010, s. 192) beskriver två olika fel som oftast begås vid 
hypotesprövning. Det första felet är kopplat till sannolikheten, p-värdet. Det mäter 
huruvida slumpen har genererat resultatet. Ett lågt p-värde innebär att sannolikheten för 
att slumpen genererat resultatet också är lågt, där en vanlig gräns är 0,05 (5 procent). Det 
ger en chans att nollhypotesen förkastas även om den faktiskt stämmer. Det innebär att 
det första felet kan beräknas genom p-värdet. Det andra felet innebär att nollhypotesen 
istället accepteras trots att den inte stämmer, när det i själva verket är mothypotesen som 
är sann. Detta kan inte beräknas utan är ofta ett okänt tal. Författarna menar att 
nollhypotesen måste accepteras med stor försiktighet. Sammanfattat kan det andra felet 
förklaras genom att bara för att mothypotesen inte finner stöd i undersökningen betyder 
det inte att nollhypotesen är sann (Djurfeldt et al. 2010, s.192). Djurfeldt et al. (2010) får 
medhåll från Körner & Wahlgren (2015, s. 122) som även de poängterar att riskerna vid 
hypotesprövning är att antingen acceptera en falsk nollhypotes, eller dementera en sann 
nollhypotes.  
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5. Empiri och resultat 
I denna del av uppsatsen redovisas resultatet från studien. Resultatet kommer att 
presenteras i kronologisk ordning utifrån enkätens disposition. Inledningsvis presenteras 
resultatet från frekvensanalyserna där bakgrundsvariablerna i studiens urval redogörs. 
Därefter presenteras samtliga attribut och resultatet i dem. Resultatet presenteras både 
genom tabeller, figurer och i löpande text. I resultatet kommer enskilda frågor att 
presenteras och även index där det hopslagna resultatet redogörs. Detta för att skapa en 
bredare och djupare förståelse för läsaren. Resultatdelen avslutas med att attributen 
rangordnas och de mest betydelsefulla attributen belyses.  
 
I resultatdelen presenteras medelvärden och procentsatser. Trost & Hultåker (2016, s. 
155) poängterar att procenttal inte ska presenteras exakta, när felkällor från empirin kan 
existera, varpå en avrundning ses som mer lämplig. Därför avrundas de olika procenttalen 
i resultatdelen. Medelvärdena är baserade på respondenternas skattning av 
påståendefrågorna. Ett medelvärde under tre (3) vittnar om att farmacistudenterna är 
negativt inställda till de gällande attribut och påståendet, medan ett medelvärde över tre 
(3) tyder på att farmacistudenterna är positivt inställda till det. Ett medelvärde på exakt 
tre (3) indikerar på att respondenterna är likgiltiga till påståendet.  
 
5.1 Bakgrundsvariabler 
Nedan redogörs bakgrundsfrågorna i studien. Bakgrundsfrågorna redovisas som 
deskriptiv statistik (Ho & Yu, 2014, s. 13) vilket innebär att svaren från respondenterna 
redovisas utan att ge någon vidare analys till resultatet. Vanligt är att bakgrundsfrågor 
redovisas på det sättet, som till exempel ålder, kön eller studieort. Bakgrundsvariablerna 
presenteras för att tydliggöra en spridning av urvalet. Detta bidrar i sin tur med att 
resultatet vid ett senare skede kan generaliseras på hela populationen.   
  
Enkäten besvarades av totalt 109 respondenter från tre olika universitet; Göteborg 
Universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Av de totalt 109 inkomna svaren 
var fyra ej fullständiga, varpå dessa avlägsnades. Det betyder att resultatdelen totalt 
kommer att baseras på de kvarvarande 105 svaren.  
 
Utav de 105 respondenter som besvarade enkäten identifierade sig 89 personer som 
kvinnor (85 %), 15 personer identifierade sig som män (14 %). En person ville inte uppge 
könstillhörighet eller identifierade sig som annat (1 %). 63 personer uppgav att deras ålder 
var 25 år eller yngre (60 %). Det var 18 personer som var mellan åldrarna 26–30 år (17 
%). I de tre sista kategorierna, 31–35 år, 36–40 eller 41 eller äldre var det 8 personer (8 
%) inom respektive kategori.  
 
 

25 år eller yngre 26–30 år  31–35 år  36–40 år 41 år eller äldre 

Kvinna 54 15 7 5 8 

Man 9 2 1 3 - 

Annat - 1 - - - 

Tabell 2. Korstabell över kön och ålder.  
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Andelen som studerade till apotekare var 71 personer (68 %) och andelen receptarier var 
34 personer (32 %). 17 av respondenter studerade första året på utbildningen (16 %) och 
29 personer var inne på andra året i sin utbildning (28 %). Det var totalt 18 personer (17 
%) som studerade sitt tredje år. Av respondenterna var det 20 personer som studerade sitt 
fjärde år (19 %) och slutligen var det även 20 personer som var inne på sista året (19 %). 
När receptarieutbildningen är 3 år borde ingen som studerar till receptarie kunna uppge 
fjärde eller femte året. Det stämmer även med empirin, när samtliga respondenterna som 
uppgav att de studerar fjärde eller femte året på sin utbildning var apotekare.  
 
Det var 22 personer som studerade vid Göteborgs Universitet (21 %), 45 personer 
studerade vid Umeå Universitet (43 %) och 38 personer studerade vid Uppsala Universitet 
(36 %). Spridningen av respondenterna visar på att urvalet är representativt för de tre 
lärosäten som erbjuder både receptarie- och apotekarutbildningarna. Bryman (2011, s. 
169) poängterar som ovan nämnt att urvalet måste vara representativt för den population 
resultatet är tänkt att generaliseras på. Den spridning som detta urval representerar gör 
därför att resultatet för studien kan generaliseras på den totala populationen.  
 
5.2 Hypotesresultat 
För att besvara hypoteserna användes fyra påståenden under respektive attribut där 
respondenterna fick skatta i vilken utsträckning de instämde eller inte med påståendet. 
Valen respondenterna hade var en Likertskala mellan ett (instämmer inte) till fem 
(instämmer helt), där tre anses som “vet ej/ tar ej ställning”. Det betyder att de 
respondenter som skattat en fyra (4) eller femma (5) ställer sig positiva till påståendet, de 
respondenter som skattat en trea (3) är neutrala medan de som angett en etta (1) eller tvåa 
(2) är negativt inställda till påståendet. 
 
Nedan kommer varje attribut att presenteras i samma ordning som 3.6 
Hypotesgenerering. Utifrån studiens syfte kommer det mest intressanta resultatet att 
framhävas i denna del. Det kommer att presenteras enhetligt där liknande information 
från resultatet av varje attribut redogörs. Detta för att underlätta för läsaren och att belysa 
de olika attributen likvärdigt.  
 
5.2.1 Välkänt varumärke 
Hypotes ett (H1) ämnar undersöka huruvida ett välkänt varumärke positivt påverkar 
farmacistudenter i deras beslut att ansöka om arbete. Under de fyra påståenden angav i 
genomsnitt nästan 40 procent antingen en fyra (4) eller en femma (5). Andelen av 
respondenterna som angett en etta (1) eller tvåa (2) är just över 30 procent. 
Anmärkningsvärt är att fler än 60 procent av respondenterna angett en fyra (4) eller 
femma (5) på fjärde påståendet (se bilaga 1; 2.1). Det bidrar i hög grad till att genomsnittet 
för de som instämmer med påståendena är fler än de som inte instämmer. Andelen som 
angett vet ej/ tar ej ställning motsvarar just under 30 procent av respondenterna. Noterbart 
är att andelen som är negativt inställda till attributet är nästan lika många som de som är 
positivt inställda. Detta resultat skiljer sig i hög grad från de övriga attributen där 
fördelningen är i överkant bland de som anser att attributet är attraktivt.  
 
Nedan redogörs figur 6. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett medelvärde 
för respektive påstående.  
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Figur 6. Välkänt varumärke. (Se bilaga 1; 2.1)  
 
Från figur 6 utläses att påstående fyra i hög utsträckning bidrar till att öka medelvärdet 
för välkänt varumärke som helhet. Samtidigt medverkar påstående två och tre till att sänka 
det samlade medelvärdet, vilket totalt sett är 3,04. Detta är också det lägsta uppmätta 
medelvärdet av samtliga attribut. Detta index har ett signifikansvärde på 0,589. Det 
betyder att resultatet inte är tillförlitligt när slumpen kan ha haft betydelse för resultatet 
från enkätundersökningen. Därför misslyckas studien med att förkasta nollhypotesen 
(H1), att ett välkänt varumärke positivt skulle påverka farmacistudenter att ansöka om 
arbete.  
 
5.2.2 Ekonomisk ersättning  
Hypotes två (H2) ämnar undersöka huruvida en förmånlig ekonomisk ersättning positivt 
påverkar farmacistudenter i deras beslut att ansöka om arbete. Under de fyra påståenden 
angav ungefär 75 procent av respondenterna antingen en fyra (4) eller en femma (5), där 
majoriteten av dessa angav en fyra (4). Respondenterna som angett en etta (1) eller tvåa 
(2) är under 5 procent av urvalet. Anmärkningsvärt är att på det fjärde påståendet (se 
bilaga 1; 2.2) har nästan varannan respondent angett en femma (5), samt mer än en 
tredjedel en fyra (4). Det är även i jämförelse med de övriga påståendena en klar övervikt 
när de kommer till andelen som angett en femma (5). Noterbart är att ingen av 
respondenterna har angett en etta (1) på något av påståendena.  
 
Nedan redogörs figur 7. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett medelvärde 
för respektive påstående.  
 

Figur 7. Ekonomisk ersättning. (Se bilaga 1; 2.2)  
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Från figur 7 utläses att samtliga påståenden har ett relativt högt medelvärde. Påstående 
två har det högsta medelvärdet med 4,19 och påstående fyra har lägst medelvärde med 
3,79. Det genomsnittliga medelvärdet för attributet är 3,94. Detta index har ett 
signifikansvärde på 0,000. Det betyder att resultatet kan anses vara tillförlitligt när 
slumpen inte haft betydelse för resultatet från enkätundersökningen. Det visar på att den 
ekonomiska ersättning i positiv mån bidrar när farmacistudenter ansöker om arbete. 
Resultatet indikerar på att hypotesen ekonomisk ersättning (H2) inte kan förkastas.  
 
5.2.3 Tilltalande arbetsmiljö 
Hypotes tre (H3) ämnar undersöka huruvida en tilltalande arbetsmiljö positivt påverkar 
farmacistudenter i deras beslut att ansöka om arbete. Under de fyra påståendena angav i 
genomsnitt nästan 85 procent antingen en fyra (4) eller en femma (5), där majoriteten av 
respondenterna angav en femma (5). Respondenterna som angett en etta (1) eller tvåa (2) 
är under 3 procent. På de andra och tredje påståendet (se bilaga 1; 2.3) har mer än 70 
procent av respondenterna angett en femma (5), vilket är anmärkningsvärt. Det är även i 
jämförelse med de övriga två påståendena en klar övervikt när de kommer till andelen 
som angett en femma (5). Noterbart är att samtliga påståenden har ett högt medelvärde i 
detta index. Det påstående som reducerar indexets totala medelvärde är påstående ett. Det 
är det enda påståendet som har ett genomsnitt under fyra.  
 
Nedan redogörs figur 8. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett medelvärde 
för respektive påstående.  
 

Figur 8. Tilltalande arbetsmiljö. (se bilaga 1; 2.3) 
 
Från figur 8 utläses att påstående ett som ovan nämnt, i hög utsträckning medverkar till 
att sänka medelvärdet. Samtidigt bidrar de övriga tre påståenden till att öka medelvärdet 
som helhet, till en totalt medelvärdet på 4,39. Indexet har ett signifikansvärde på 0,000. 
Det betyder att resultatet kan anses vara tillförlitligt när slumpen inte haft betydelse för 
resultatet från enkätundersökningen. Det visar på att en tilltalande arbetsmiljö i positiv 
mån bidrar när farmacistudenter ansöker om arbete. Samtidigt tyder det på att 
arbetsmiljön av väldigt få anses som irrelevant. Resultatet indikerar på att hypotesen 
tilltalande arbetsmiljö (H3) inte kan förkastas.  
 
5.2.4 Intressanta arbetsuppgifter 
Hypotes fyra (H4) ämnar undersöka huruvida intressanta arbetsuppgifter positivt 
påverkar farmacistudenter i deras beslut att ansöka om arbete. Under de fyra påståenden 
tillhörande H4 angav i genomsnitt nästan 90 procent av respondenterna antingen en fyra 
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(4) eller en femma (5). Det är ungefär 1 procent av respondenterna som angett en etta (1) 
eller tvåa (2) av totalt antal svarande. Även här är det anmärkningsvärt att ingen angett 
en etta (1) på något utav de fyra påståendena. Det är dessutom det attribut med lägst andel 
i procent som angett en etta (1) eller tvåa (2). Noterbart är att samtliga fyra påståenden 
har ett medelvärde över fyra (4).  
 
Nedan redogörs figur 9. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett medelvärde 
för respektive påstående.  

Figur 9. Intressanta arbetsuppgifter. (Se bilaga 1;2.4) 
 
Från figur 9 utläses att samtliga fyra påståenden har ett liknande medelvärde. Det samlade 
medelvärdet är 4,43. Detta medelvärde är det högst uppmätta bland samtliga index. 
Indexet har ett signifikansvärde på 0,000. Det betyder att resultatet kan anses vara 
tillförlitligt när slumpen inte haft betydelse för resultatet från enkätundersökningen. Det 
visar att intressanta arbetsuppgifter i positiv mån bidrar när farmacistudenter ansöker om 
arbete. Resultatet indikerar på att hypotesen intressanta arbetsuppgifter (H4) inte kan 
förkastas.  
 
5.2.5 Utvecklings- och karriärmöjligheter 
Hypotes fem (H5) ämnar undersöka huruvida en arbetsplats med intressanta utvecklings- 
och karriärmöjligheter positivt påverkar farmacistudenter i deras beslut om att ansöka om 
arbete. Under de fyra påståenden angav i genomsnitt 80 procent antingen en fyra (4) eller 
en femma (5). Respondenterna som angett en etta (1) eller tvåa (2) är under 5 procent. 
Anmärkningsvärt är att de fyra påståendena skattats ungefär likvärdigt av respondenterna. 
Noterbart är att detta index likt det ovan har ett samlat medelvärde på över 4 bland 
samtliga fyra påståenden.  
 
Nedan redogörs figur 10. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett 
medelvärde för respektive påstående.  
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Figur 10. Utvecklings- och karriärmöjligheter. (Se bilaga 1; 2.5) 
 
Från figur 10 utläses att samtliga fyra påståenden har ett liknande medelvärde 
sinsemellan. Det samlade medelvärdet för attributet intressanta arbetsuppgifter är 4,25. 
Indexet har ett signifikansvärde på 0,000. Det betyder att resultatet kan anses vara 
tillförlitligt när slumpen inte haft betydelse för resultatet från enkätundersökningen. Det 
visar på att utvecklings- och karriärmöjligheter i positiv mån bidrar när farmacistudenter 
ansöker om arbete. Resultatet indikerar på att hypotesen utvecklingsmöjligheter (H5) inte 
kan förkastas.  
 
5.2.6 Tillhörighet och kunskap 
Hypotes sex (H6) ämnar undersöka huruvida arbetstagaren känner en tillhörighet och ges 
utrymme att använda sina kunskaper positivt påverkar farmacistudenter i deras beslut att 
ansöka om arbete. Under de fyra påståenden angav i genomsnitt över 80 procent antingen 
en fyra (4) eller en femma (5). Respondenterna som angett en etta (1) eller tvåa (2) är just 
under 5 procent. Anmärkningsvärt är att det första och andra påståendet (se bilaga 1; 2.6) 
har respondenterna i högre utsträckning angett en femma (5). Det, i jämförelse med de 
övriga två påståendena, är en klar övervikt när de kommer till andelen som angett en 
femma (5). Noterbart är att de första och andra påståendena har fått högre medelvärde än 
påstående tre och fyra. 
 
Nedan redogörs figur 11. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett 
medelvärde för respektive påstående.  

Figur 11. Tillhörighet och kunskap. (Se bilaga 1; 2.6) 
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Från figur 11 utläses att variationen bland påståendena är relativt stor. Det högsta 
uppmätta medelvärdet är på påstående ett med ett medelvärde på 4,66. Detta är jämförbart 
med påstående fyra med ett betydligt lägre medelvärde på 3,71. Det samlade medelvärdet 
för attributet är 4,25. Indexet signifikansvärde är 0,000. Det betyder att resultatet kan 
anses vara tillförlitligt när slumpen inte haft betydelse för resultatet från 
enkätundersökningen. Det visar på att tillhörighet och kunskap i positiv mån bidrar när 
farmacistudenter ansöker om arbete. Resultatet indikerar på att hypotesen tillhörighet och 
kunskap (H6) inte kan förkastas.  
 
5.2.7 Kreativitet och innovation 
Hypotes sju (H7) ämnar undersöka huruvida arbetsgivaren uppmuntrar kreativitet och 
innovation och om det positivt påverkar farmacistudenter i deras beslut att ansöka om 
arbete. Under de fyra påståenden angav i genomsnitt 65 procent antingen en fyra (4) eller 
en femma (5). Respondenterna som angett en etta (1) eller tvåa (2) är 10 procent. Det 
innebär att det är bara detta attribut och ekonomisk ersättning som hittills har tvåsiffrigt 
bland de som är negativt inställda till påståendena. Noterbart är att nästan en fjärdedel av 
samtliga respondenter har angett att de vet ej/tar ej ställning på samtliga fyra påståenden.  
 
Nedan redogörs figur 12. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett 
medelvärde för respektive påstående.  
 

Figur 12. Kreativitet och innovation. (se bilaga 1; 2:7)  
  
Från figur 12 utläses att medelvärdena från påståendena är relativt enhetliga. Det högsta 
angivna medelvärdet är 3,94 för påstående två, medan det lägst angivna medelvärdet är 
påstående fyra, 3,53. Attributets sammanslagna medelvärde är 3,75. Indexet 
signifikansvärde är 0,000. Det betyder att resultatet kan anses vara tillförlitligt när 
slumpen inte haft betydelse för resultatet från enkätundersökningen. Det visar att 
kreativitet och innovation i positiv mån bidrar när farmacistudenter ansöker om arbete. 
Resultatet indikerar på att hypotesen kreativitet och innovation (H7) inte kan förkastas.  
 
5.2.8 Ledarskap 
Hypotes åtta (H8) ämnar undersöka huruvida ledarskapet inom företaget positivt påverkar 
farmacistudenter i deras beslut att ansöka om arbete. Under de fyra påståenden angav i 
genomsnitt 80 procent antingen en fyra (4) eller en femma (5). Respondenterna som 
angett en etta (1) eller tvåa (2) är 7 procent. Anmärkningsvärt är att de första och tredje 
påståendet (se bilaga 1; 2.8) har en jämn spridning av svaren mellan tre (3), fyra (4) och 
fem (5) där dessa tre svarsalternativ erhållit kring 30 procent vardera. Det skiljer sig 
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mellan de andra och fjärde påståendet där omkring 70 procent angett en femma (5). 
Noterbart är att påstående två och fyra gällande sin närmsta chef har högre medelvärde 
än de övriga två påståendena gällande ledarskapet inom organisationen i stort.  
 
Nedan redogörs figur 13. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett 
medelvärde för respektive påstående.  

Figur 13. Ledarskap. (se bilaga 1; 2:8) 
 
Från figur 13 utläses att medelvärdena från påståendena till viss del varierar. Det andra 
och fjärde påståendet har högre medelvärden, 4,49 respektive 4,66, än påstående ett och 
tre. Det sammanslagna medelvärdet är 4,23. Indexet signifikansvärde är 0,000. Det 
betyder att resultatet kan anses vara tillförlitligt när slumpen inte haft betydelse för 
resultatet från enkätundersökningen. Det visar på att ledarskapet i positiv mån bidrar när 
farmacistudenter ansöker om arbete. Resultatet indikerar på att hypotesen ledarskap (H8) 
inte kan förkastas. 
  
5.2.9 Balans mellan privat- och arbetsliv 
Hypotes nio (H9) ämnar undersöka huruvida arbetstagare tillåts att ha en balans mellan 
privat- och arbetsliv och om det positivt påverkar farmacistudenter i deras beslut att 
ansöka om arbete. Under de fyra påståenden angav i genomsnitt nästan 70 procent 
antingen en fyra (4) eller en femma (5). Respondenterna som angett en etta (1) eller tvåa 
(2) är ungefär 15 procent av de totala svarande. Anmärkningsvärt är att även detta attribut 
erhållit tvåsiffrigt bland de som angett en etta (1) eller tvåa (2). Tillsammans med 
ekonomisk ersättning och kreativitet och innovation är det de tre attributen med en sådan 
stor andel av respondenterna som ställer sig negativa till påståendena.  
 
Nedan redogörs figur 14. Där presenteras respondenternas svar angivet som ett 
medelvärde för respektive påstående.  
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Figur 14. Balans mellan privat- och arbetsliv. (se bilaga 1; 2:9)  
 
Från figur 14 kan det utläsas att variationen bland påståendena är väldigt stor. Det högsta 
uppmätta medelvärdet är på påstående ett med ett medelvärde på 4,62. Detta är jämförbart 
med påstående två som endast har ett medelvärde på 3,14. Detta medelvärde är betydligt 
lägre. Det samlade medelvärdet för kategorin är 3,89. Kategorins signifikansvärde är 
0,000. Det betyder att resultatet kan anses vara tillförlitligt när slumpen inte haft betydelse 
för resultatet från enkätundersökningen. Det visar på att en balans mellan privat- och 
arbetsliv i positiv mån bidrar när farmacistudenter ansöker om arbete. Resultatet indikerar 
på att hypotesen balans mellan privat- och arbetsliv (H9) inte kan förkastas.  
 
5.3 Rangordning av attributen 
Respondenterna uppmanades att i slutskedet av enkäten rangordna de presenterade 
arbetsgivarattributen. Detta i syfte att besvara studiens andra frågeställning och att pröva 
den interna validiteten. Nedan visas en tabell där attributen och deras värde presenteras. 
Minsta möjliga värde är ett (1) och högsta möjliga värde är nio (9), där det minsta värdet 
ses som det mest positiva. Uppmaningen i enkäten var att rangordna de olika attributen 
från ett till nio där det mest attraktiva attributet gavs en etta och det minst attraktiva en 
nia. Desto lägre sammanslaget värde, desto bättre ansett attribut av respondenterna. 

Tabell 3. Rangordning av attributen 
 
Som tabellen ovan indikerar är de tre mest attraktiva attributen hos en organisation i 
följande ordning: Intressanta arbetsuppgifter (H4), ekonomisk ersättning (H2) och 
utvecklings- och karriärmöjligheter (H5). Intressanta arbetsuppgifter är det attribut med 
lägst indexvärde på 3,89 och placerar sig som det bäst rankade attributet. Därefter placerar 
sig ekonomisk ersättning på ett indexvärde 4,30 följt av utvecklings- och 
karriärmöjligheter med ett värde på 4,52.  
 
Det attribut som anses vara minst attraktiva för en organisation är: Välkänt varumärke 
(H1), tillhörighet och kunskap (H6) och kreativitet och innovation (H7). De presenteras i 
följden från minst attraktiv. Det är tydligt att det minst tilltalande attributet är välkänt 
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varumärke med ett indexvärde på 6,55. När detta attribut inte är statistisk signifikant kan 
det inte säkerställas att det gäller för den totala populationen. Däremot i denna studie ses 
det attributet som det minst attraktiva. Det är följt av tillhörighet och kunskap med 
indexvärdet 5,78 och innovation och kreativitet med indexvärdet 5,44.  
 
De övriga attributen är: Tilltalande arbetsmiljö (H3), ledarskapet (H8) och balans mellan 
privat- och arbetsliv (H9). Även dessa attribut är positiva ansedda av farmacistudenterna 
och indikerar på att de bidrar i positiv mån när farmacistudenter ansöker om arbete.  
 
Nedan presenteras en jämförelse mellan resultatet från den andra och tredje delen av 
enkäten. Detta för att väga ihop de båda delarna och presentera ett slutgiltigt resultat.  
 
5.3.1 Den slutgiltiga rangordningen 
Utifrån rangordningen av attributen går det att utläsa att intressanta arbetsuppgifter är 
det attribut som av farmacistudenter anses vara mest attraktivt hos en organisation. Detta 
bekräftades även av den andra delen i enkäten när närmare 90 procent av respondenterna 
var positivt inställda till påståendena. Det ger en tydlig indikation på att farmacistudenter 
vill att sin framtida arbetsgivare erbjuder intressanta arbetsuppgifter på arbetsplatsen.  
 
Ekonomisk ersättning placerar sig på en andra plats när det kommer till att rangordna de 
olika attributen. Det visar på att det attributet är viktigt för farmacistudenter när de 
ansöker om arbete. I den andra delen av enkäten är andelen som angett en fyra (4) eller 
femma (5) på de olika påståenden låg i jämförelse med de andra attributen, där endast 
omkring 75 procent av respondenterna är positivt inställda till påståendena. Däremot, har 
under 5 procent angett en etta (1) eller tvåa (2), vilket ändock visar på att den större delen 
av respondenterna anser att attributet är betydelsefullt - varpå det placeras som ett av de 
attraktivaste attributen.  
 
Det attribut som placerar sig på en tredjeplats i rangordningen är utvecklings- och 
karriärmöjligheter. Att farmacistudenterna erhåller möjlighet att utvecklas på 
arbetsplatsen är därför ett attribut som av farmacistudenter anses vara attraktivt hos en 
framtida arbetsgivare. Den andra delen bekräftade även att attributet är angeläget när över 
80 procent av respondenterna angett en fyra (4) eller femma (5).  
 
Det attribut som av farmacistudenterna är värderat och rangordnat som det fjärde mest 
attraktiva attributet är tilltalande arbetsmiljö. I enkätens andra del ställde sig omkring 85 
procent sig positiva till attributet vilket även det indikerar på att attributet är högt ansett 
av farmacistudenter. Under 3 procent av respondenterna ansåg att detta attribut påverkade 
dem negativt i valet av arbetsgivare.  
 
Att tillåtas ha en balans mellan privat- och arbetsliv är i rangordnat som det femte mest 
attraktiva attributet. Däremot är det inte lika tydligt i den andra delen att det här attributet 
är lika högt ansett, när enbart ungefär 70 procent av respondenterna var positiva till 
påståendena. Nästan 15 procent av farmacistudenterna hade angett en etta (1) eller två (2) 
vilket är i förhållande med de andra attributen en hög andel. Däremot, i den avslutande 
delen av enkäten rangordnades attributet på en femte plats varpå det presenteras även här 
på en femteplacering. Den övervägande delen av respondenterna ansåg trots allt att 
attributet var positivt.  
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Det sjätteplacerade attributet är ledarskapet. I den andra delen av enkäten var det däremot 
en stor andel, 80 procent av respondenterna som var positiva till attributet medan det 
enbart var under 7 procent som ansåg att attributet var negativt. Det visar på att attributet 
är högt ansett likt de andra men inte lika högt ansett i jämförelse med de andra attributen.  
 
På en sjunde plats enligt rangordningen hamnade kreativitet och innovation. Det skattades 
likvärdigt av respondenterna på de båda delarna av enkäten. I den andra delen av enkäten 
placerades det attributet näst sist. Där angav 65 procent av respondenterna att de 
instämmer med påståendena och angav en fyra (4) eller femma (5). Samtidigt angav 10 
procent antingen en etta (1) eller tvåa (2) att de inte instämmer med påståendena.  
 
Det av farmacistudenterna ansett som det näst minst attraktiva attributet enligt 
rangordningen är tillhörighet och kunskap. Det står i kontrast med den andra delen av 
enkäten där samma attribut placerade sig flera placeringar högre och var bland de mest 
attraktiva attributen. Totalt angav över 80 procent av respondenterna där en fyra (4) eller 
femma (5). Samtidigt var det under 5 procent av respondenterna som angav en etta (1) 
eller tvåa (2), vilket indikerar på att de inte instämmer med samma påståenden. Det visar 
på att det anser att attributet är viktigt - men när det ställs i relation till andra attribut är 
det inte lika högt ansett.  
 
Välkänt varumärke är det attributet som är lägst ansett bland farmacistudenter i denna 
studie. Det bekräftades även i den andra delen av enkäten där endast 40 procent av 
respondenterna instämde i positivt mån till attribut och angav en fyra (4) eller femma (5) 
på påståendena. Samtidigt angav 30 procent en etta (1) eller tvåa (2), vilket indikerar på 
att det inte anser attributet vara attraktivt. Som tidigare nämnt är detta attribut inte 
signifikant och resultat kan därför inte generaliseras på hela populationen. Däremot, av 
urvalet är det de attribut som är lägst ansett.  
 
Attributen välkänt varumärke (H1), tillhörighet och kunskap (H6) och kreativitet och 
innovation (H7) kommer inte att belysas i vidare utsträckning av resultatdelen när 
studiens syfte är att identifiera de faktorer som av farmacistudenter anses vara attraktivt 
hos en organisation. 
 
Som resultatet påvisar är alla de signifikanta attributen högt ansedda. Samtliga attribut 
var av den större andelen respondenter ansett som positiva faktorer hos en arbetsgivare 
när de ansöker om arbete. När samtliga attribut var positiva, valde vi att rangordna dem i 
den ordning som del tre utmynnade i. Det attribut som i denna studie inte hade ett 
övervägande positivt resultat var varumärket. Det är det enda attributet som dessutom inte 
är signifikant.  
 
5.4 Sammanfattning 
Studiens syfte är att identifiera de attribut som av farmacistudenter anses vara attraktivt 
hos en arbetsgivare. Därför kommer de mest framstående attributen att presenteras nedan. 
 
Det attributet som av farmacistudenter ansågs vara mest attraktivt var intressanta 
arbetsuppgifter (H4). Därefter placerade sig ekonomisk ersättning (H2) på en andraplats. 
Utvecklings- och karriärmöjligheter (H5) placerade på en tredjeplats. Sedermera 
placerade sig tilltalande arbetsmiljö (H3) på en fjärdeplats. Slutligen placerade sig balans 
mellan privat- och arbetsliv (H9) på en femteplats och ledarskapet (H8) på en 
sjätteplacering. Anledningen till att dessa attribut belyses mer än övriga är att studiens 
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syfte är att identifiera vad som positivt påverkar farmacistudenter i valet av arbetsgivare 
och i vilken utsträckning de påverkar farmacistudenter. 

Tabell 4. Sammanställning av de attraktivaste attributen.  
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6. Analys 
I denna del presenteras en analys av den teoretiska referensramen och den empiri studien 
erhållit. Dispositionen kommer vara likt tidigare delar där hypoteserna analyseras i den 
ordning som de tidigare presenterats. Detta för att underlätta för läsaren när studiens 
tidigare utformning varit densamma. Syftet med analysen är att besvara studiens 
frågeställningar, där de attribut som i resultatdelen varit signifikanta kommer att 
analyseras mer ingående. Det enda attributet som inte varit statistisk signifikant, välkänt 
varumärke, kommer enbart att presenteras kortfattat med en argumentation till varför detta 
inte belyses vidare i analysdelen.  
 
6.1 Analys av attributen  
6.1.1 Välkänt varumärke (H1) 
Resultatet från den första hypotesen och attributet välkänt varumärke (H1), var som ovan 
nämnt inte signifikant (0,589). Eftersom detta resultat inte är tillförlitligt är det inte heller 
jämförbart med resultat från tidigare studier av bland annat Aldousari et al. (2017) och 
Tavassoli et al. (2014) omnämnda i kapitel 3. Teoretiskt referensram. Det resulterar i att 
detta attribut utelämnas i analysen.  
 
De övriga hypoteserna har däremot en signifikans på 0,000, vilket innebär att slumpen 
inte genererat resultatet. Dock ska det nämnas att resultatet som genererats i 
undersökningen stämmer för studiens urval och de respondenter som besvarat enkäten. 
Däremot, under rubriken 7.1 Resultatdiskussion - första frågeställningen förs en 
argumentation om varför studiens resultat kan generaliseras för att uppfylla studiens syfte 
och frågeställningar.  
 
6.1.2 Ekonomisk ersättning (H2)  
Enligt studiens teoretiska referensram är den ekonomiska ersättning väsentlig när det 
kommer till valet av arbetsgivare. Den ekonomiska ersättningen kan exempelvis motsvara 
lönen, friskvårdsersättning och liknande förmåner. I studien efterfrågades hur 
respondenterna värderar olika ekonomiska parametrar. Tre av fyra respondenter ställer sig 
positiva till att ansöka om arbete ifall den ekonomiska ersättningen är enligt eller över 
förväntan. Det överensstämmer väl med vad som tidigare studerats och beskrivits i den 
teoretiska referensramen. Ett exempel på detta är Berthon et al. (2005, s.159–162) studie 
där de poängterar att den ekonomiska ersättningen är av relevans vid bedömningen av en 
arbetsgivare. Att den ekonomiska ersättningen betonas av bland annat Berthon et al. 
(2005) är inte förvånande, när även senare studier belyser densamma. Denna studiens 
resultat pekar även den på en stor betydelse av det ekonomiska incitamentet i 
ansökningsprocessen till en arbetsgivare. 
  
Saini et al. (2017, s. 46) poängterade att det ekonomiska incitamentet är den faktorn som 
värderas högst av arbetstagare när de ansöker om arbete. Det står i kontrast med resultatet 
från den här studien, där den ekonomiska ersättningen placerar sig på en andraplats i 
rangordningen av de olika attributen. Den andraplaceringen är i jämförelse med 5.2.2 
Ekonomisk ersättning högt placerad, då som ovan nämnt endast tre av fyra håller attributet 
som positivt. Det indikerar att vid det slutgiltiga valet för farmacistudenter värderas den 
ekonomiska ersättningen högre än som enskilt attribut. Det är i liknelse med Dabirian et 
al. (2017, s. 200–201) studie där den ekonomiska ersättningen värderas som ett attraktivt 
attribut, dock inte de mest attraktiva. Det kan förklaras med att det ekonomiska 
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incitamentet är ett grundläggande attribut för arbetssökande och påverkar en stor del av 
deras privatliv.  
 
6.1.3 Tilltalande arbetsmiljö (H3)  
Det har identifierats i denna studie att en god arbetsmiljö bidrar i positiv mån när 
farmacistudenter ansöker om arbete. Arbetsmiljön är exempelvis arbetsklimatet och 
kollegorna på arbetsplatsen. Denna studie studerade både den fysiska arbetsmiljön, men 
även vikten av relationsskapande. Berthon et al. (2005, s. 159–162) menar att den sociala 
aspekten mellan kollegorna är en viktig faktor till om potentiella arbetstagare väljer att 
ansöka om arbete. Det visar sig stämma väl överens med farmacistudenter där över 70 
procent av respondenterna angett att de instämmer helt till påståendet om att 
medarbetarnas vänlighet är viktigt när de ansöker om arbete. Det tydliggör vikten av en 
god stämning kollegorna emellan.  
 
En stor andel av respondenterna ställer sig positiva till en god arbetsmiljö, vilket indikerar 
på dess betydelse vid ansökan om arbete. Det var även väldigt få respondenter som intog 
ett negativt ställningstagande till påståendena. Detta attribut är rangordnat som de fjärde 
mest attraktiva attributet vid ansökan om arbete. I Reis & Braga (2016, s. 112) 
undersökning är generation Y urvalet, där ett av de mest åtråvärda attributen är 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Denna studie inkluderar även generation Y som urval där 
resultatet till stor del är likvärdigt.  
 
6.1.4 Intressanta arbetsuppgifter (H4)  
Studien har identifierat att intressanta arbetsuppgifter är det högst värderade attribut av 
farmacistudenter hos en arbetsgivare. Nästan nio av tio respondenter ansåg att det var ett 
positivt attribut i en situation som arbetssökande. Samtidigt är det väldigt få som anser 
motsatsen till detta och det kan exemplifieras genom att ingen av respondenterna angett 
den lägsta värderingen (1) av attributet. Kotler et al. (2017, s. 80) nämner att detta är ett 
av de mest efterfrågade attributen. Det kan jämföras med denna studies resultat där, som 
ovan nämnt, är det mest attraktiva attributet. Det kan tolkas som att studiens resultat går i 
linje med vad som förväntades utifrån studiens teoretiska ramverk. 
  
Däremot, står det i kontrast med Reis & Braga (2016, s. 112) som påtalar att 
arbetsuppgifterna anses vara ett mindre attraktivt attribut för generation Y. Resultatet från 
deras studie visar att tidigare generationer, exempelvis the babyboom generation, 
attraheras i högre utsträckning av intressanta arbetsuppgifter, till skillnad från generation 
Y. Det visar på att attributet inte är lika attraktivt för generation Y, men att 
farmacistudenter anser det vara attraktivt. Samtidigt är det inte uteslutet av Reis & Braga 
(2016, s. 112) att attributet är positivt ansett av deras urval. Den här studien skiljer sig 
från Reis & Braga (2016) studie, där intressanta arbetsuppgifter är det attributet som av 
farmacistudenterna värderas högst.  
 
6.1.5 Utvecklings- och karriärmöjligheter (H5)  
Att få möjligheten att kunna utvecklas på arbetsplatsen anser generation Y och X är ett 
attraktivt attribut (Reis & Braga, 2016, s. 112). I den här studien undersöktes det attributet 
utifrån frågeställningar gällande både den personliga utvecklingen och karriärmöjligheter. 
Det kan specificeras genom att den personliga utvecklingen är arbetsgivarens insatser för 
att utbilda arbetstagare. Karriärmöjligheter är däremot att det finns en strategi från 
arbetsgivarens sida, där arbetstagare får möjligheter att avancera hos arbetsgivaren efter 
uppvisade prestationer. Berthon et al. (2005, s. 159–162) poängterar att det är attraktivt 
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om en arbetstagare erbjuds utvecklingsmöjligheter på det personliga planet. Resultatet 
från deras studie är likvärdigt med vad farmacistudenterna anser om personlig utveckling.  
 
Både Kotler et al. (2017, s. 80) och Drury (2016, s. 29) betonar att karriärmöjligheter kan 
vara åtråvärt för potentiella arbetstagare hos en arbetsgivare. Det kan tolkas som att 
arbetstagare generellt är intresserade av mer än bara tjänsten de ansöker om, vilket även 
gäller för farmacistudenter. Det betyder att farmacistudenter är intresserade av vilka 
möjligheter arbetsgivaren erbjuder och vad det kan innebära i ett längre perspektiv. Att 
arbetsgivaren erbjuder möjligheter till utveckling, både personlig och karriärmässig, är av 
farmacistudenter högt ansett. De rangordnar detta som de tredje mest attraktiva attributet, 
vilket belyser betydelsen av det.  
 
6.1.6 Tillhörighet och kunskap (H6)  
I studien har bland annat attributet tillhörighet och kunskap undersökts. Det kan 
argumenteras för att dessa egentligen är två attribut och inte ett. Denna studies synsätt är 
att det kan sättas samman till ett attribut. Resultatet från studien visar att, oavsett 
indelning, skattas attributet högt, när åtta av tio respondenter värderar attributet som 
positivt. Däremot om attributen delas till två kategorier, utläses det att kunskapen värderas 
högre än vad tillhörigheten gör, vilket är i kontrast till vad Berthon et al. (2005, s. 159) 
indikerar i sin studie. Där värderas tillhörigheten till varumärket högt, vilket däremot 
stämmer överens med kunskapen och hur den används inom organisationen. Det finns en 
diskrepans mellan hur begreppen tolkas, vilket kommer diskuteras under rubriken 12. 
Kritiska reflektioner. 
 
Neetu & Bhatt (2015, s. 644) samt Saini et al. (2016, s. 42) beskriver båda i sina studier 
att omgivningens syn på en verksamhet avspeglar sig på hur potentiella arbetstagare ser 
på företaget. Ryktet ett företaget har påverkar hur arbetstagaren ställer sig till att ansöka 
om arbete. Om ryktet är positivt kan det öka chanserna för en arbetstagare att ansökan om 
arbete, är ryktet däremot negativt kan det minska chanserna. Ett positivt rykte kan bidra 
till att individen känner en tillhörighet och kan tänkas förknippas med arbetsgivaren. 
Resultatet från den här studien visar att både tillhörigheten och gemenskapen till 
varumärket är delvis positivt. Det är dock inte lika positivt som användandet av kunskap 
på arbetsplatsen.  
 
6.1.7 Kreativitet och innovation (H7)  
Resultatet från den sjunde hypotesen gällande kreativitet och innovation visar att 
farmacistudenter anser att det positivt bidrar till deras beslut att ansöka om arbete. Att 
arbetsgivare uppmuntrar användandet av detta attribut ger också en positiv effekt på 
arbetsgivarvarumärket enligt Berthon et al. (2005, s. 157). Det kan förklaras med att 
respondenterna får använda sin kunskap mer fritt och känner sig mindre begränsade. Nya 
arbetsmetoder kan implementeras och processer förenklas i och med användandet av 
kreativitet. Dabirian et al. (2017, s. 201) som vidareutvecklade Berthon et al. (2005) studie 
visar också att attributen värderas högt av arbetstagare, vilket också går i linje med denna 
studies resultat. 
 
Däremot argumenterar Reis & Braga (2016, s. 112) för att tidigare generationer värderat 
detta attribut högre än vad generation Y gör. Detta stämmer även överens med de 
identifierade resultatet i denna studie. Farmacistudenter värderar kreativitet och 
innovation högt, samtidigt är många respondenter likgiltiga eller negativt inställda till 
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attributet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att attributet har en positiv påverkan 
för beslutet att ansöka om arbete, dock inte i samma utsträckning som andra attribut. 
 
6.1.8 Ledarskapet (H8)  
Ledarskapet är ett attribut som bedöms av både befintliga och potentiella arbetstagare. 
Dabirian et al. (2017, s. 200–201) påtalar att ledarskapet har en betydelse för potentiella 
och befintliga arbetstagare medan Saini et al. (2016, s. 46) menar att det inte påverkar 
beslutet att ansöka om arbete. Resultatet i denna studie visar dock att ledarskapet har stor 
betydelse. Åtta av tio respondenter instämmer till att de anser att ledarskapet hos 
arbetsgivaren påverkar, där det närmsta ledarskapet är mer väsentligt än det 
övergripande.   
 
Biswas & Saur (2016, s. 67) menar att ledarskapet inom organisationen i stort är den faktor 
som i högst utsträckning är avgörande för en arbetstagare i beslutet att ansöka om arbete. 
Det kan jämföras med resultatet i denna studie, där även ledarskapet är av betydelse i valet 
arbetsgivare. Resultatet indikerar att farmacistudenter instämmer i att det är positivt med 
ett gott ledarskap hos arbetsgivaren. Däremot, värderas det inte alls särskilt högt i 
jämförelse med de andra identifierade attributen och återfinns först på en sjätteplacering i 
rangordningen.   
 
6.1.9 Balans mellan privat- och arbetsliv (H9) 
Den sista hypotesen mäter balansen mellan privat- och arbetsliv. I denna studie var en 
större del av respondenterna positivt inställda till påståendena gällande balansen mellan 
privat- och arbetslivet. Det står i kontrast till studien av Saini et al. (2016, s. 46) som i sin 
studie betonar att just den balansen inte är av vikt för arbetstagaren när denne ansöker om 
arbete. Skillnaden kan förklaras i urvalet, där olika generationer har olika krav. Denna 
studiens urval inkluderar främst respondenter tillhörande generation Y, vilket delvis kan 
förklara skillnaden. Dabirian (2017, s. 201) identifierade i sin studie också att balansen 
mellan privat- och arbetsliv kunde vara av vikt för vissa arbetssökande utan att specificera 
för vilken generation.  
 
Neetu & Bhatt (2015, s. 643) beskriver i sin studie även dem att balansen mellan privat- 
och arbetsliv är viktig för vissa grupper av arbetstagare. Resultatet från den här studien 
visar att en stor andel håller attributet som positivt. Samtidigt håller nästan 15 procent av 
samtliga respondenter attributet som negativt. Det kan konstateras att den nionde 
hypotesen placerar sig på en femteplats i den slutgiltiga rangordningen. Det tyder på att 
attributet är positivt, dock utan att värderas speciellt högt i jämförelse med andra attribut. 
Resultatet kan ungefär placera sig mellan resultaten av Saini et al. (2016), Dabirian (2017) 
och Neetu & Bhatt (2015).  
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7. Diskussion  
Employer branding är studiens övergripande perspektiv, där fokus är att undersöka vilka 
attribut som påverkar farmacistudenter när de ansöker om arbete inom apoteksbranschen. 
Nedan kommer resultatet från studien kopplas samman med tidigare teori på området 
tillsammans med ett antal reflektioner. Till en början besvaras studiens första 
frågeställning följt av en argumentation om varför resultatet i studien är generaliserbart. 
Därefter presenteras de sex mest attraktiva attributen utifrån farmacistudenter i syfte att 
besvara studiens andra frågeställning.  

7.1 Resultatdiskussion - Första frågeställningen 
En arbetsgivare sänder hela tiden ut olika budskap till sin omvärld. Denna omvärld kan 
innefatta både kunder och potentiella arbetstagare (Backhaus 2016, s. 193–194). De olika 
budskapen kan variera där det är av vikt att både kunderna och potentiella arbetstagarna 
anser dem vara attraktiva för att bli intresserad av företaget. I den här studien har fokus 
varit den senare, potentiella arbetstagare. När en arbetstagare anser att de attribut eller 
egenskaper en arbetsgivare utsänder är intressanta, ökar det möjligheten att arbetsgivare 
i sin tur blir mer intressant för arbetstagaren (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504–505). I den 
här studien har nio tidigare arbetsgivarattribut identifierats för att analysera vad 
farmacistudenter anser om dem. Detta i syfte att kunna attrahera farmacistudenter till 
LloydsApotek med intentionen att växa och vidareutvecklas som företag. Genom att en 
arbetsgivare särskiljer sig från sina konkurrenter, kan arbetsgivaren locka till sig 
arbetstagare (Backhaus 2016, s. 194), vilket är av särskild betydelse i en högt 
konkurrensutsatt bransch. Utöver att särskilja sig från sina konkurrenter i syfte att 
attrahera arbetstagare, finns det även andra fördelar med att intressera sig för sitt 
arbetsgivarvarumärke. Om företaget själva väljer att arbeta med det, kan de försöka att 
implementera en sådan positiv bild som möjligt till sin omvärld (Cascio & Graham, 2016, 
s. 185). Det är därför viktigt att arbetsgivare - och framförallt arbetsgivare på en hög 
konkurrerande arbetskraftsmarknad likt apoteksbranschen - investerar både tid och 
resurser i arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke. Det är ett resultat av att efterfrågan på 
farmacistudenter överskrider utbudet av dem. Samtliga av de signifikanta attributen som 
identifierats och undersökts i studien bidrar enligt farmacistudenterna i positiv mån när 
de ansöker om arbete, där vissa anses vara mer attraktiva än de andra. Ovan konstaterade 
Backhaus & Tikoo (2004) att arbetsgivare med intressanta arbetsgivarattribut blir mer 
attraktiva för arbetstagare. Om LloydsApotek kan i sitt employer branding-arbete belysa 
de attribut som är högt ansedda av farmacistudenterna, kan det generera en positivare bild 
hos studenterna mot dem som arbetsgivare.  

Det finns egentligen hur många olika budskap som helst en arbetsgivare kan sända ut - 
både de som är positiva och negativa. För att avgränsa studien valdes mer övergripande 
egenskaper eller budskap som vi anser vara både relevanta och centrala i bedömningen 
av en arbetsgivare. Vi vill därefter undersöka vad farmacistudenter anser om dem. De 
attribut som identifierades i studien var välkänt varumärke, ekonomisk ersättning, 
tilltalande arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter, utvecklings- och karriärmöjligheter, 
tillhörighet och kunskap, kreativitet och innovation, ledarskap och balans mellan privat- 
och arbetsliv. Resultatet från det första attributet, välkänt varumärke, visade sig inte vara 
signifikant och kan därför inte generaliseras på den totala populationen. Däremot, anser 
urvalet i denna studie att de attributet inte var högt ansett. Det är intressant när de av 
tidigare studier identifierats som ett högt ansett attribut. Vad det beror på går det att 
spekulera i. En anledning kan vara att apoteksbranschen är en relativt ny marknad, som 
öppnades upp för konkurrens 2009 (Apoteket, 2018). Vi tror att en bidragande faktor till 
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respondenternas resultat beror på att branschen är ung. Det kan skapa en homogen bild 
av de konkurrerande företagen. Det är då extra viktigt att identifiera andra faktorer som 
av farmacistudenterna anses vara attraktiva. Detta, för att locka till sig arbetskraften när 
arbetsgivarens varumärke inte kan vara behjälpligt. Nu kan det dessvärre inte utläsas 
huruvida resultatet ter sig när slumpen kan genererat resultatet, varpå en vidare analys 
och diskussion blir utan betydelse.  
 
De resterande attributen är däremot samtliga under signifikansnivån på 0,05 (5 procent), 
vilket betyder att resultatet går att generalisera. Däremot, betonar Ejlertsson (2014, s. 144) 
att resultatet från en studie indikerar att det gäller för just den studien, och att det inte 
betyder att det direkt går att översätta till den totala populationen. Det går däremot att 
säkerställa detta på olika sätt för att öka möjligheten att generalisera resultatet. För att 
kunna generalisera det till hela populationen är det en förutsättning att resultatet från 
studien är signifikant. Bryman (2011, s. 169) menar också att det totala urvalet måste vara 
representativt för att en generalisering av resultatet ska vara möjligt till den totala 
populationen. En första förutsättning är att urvalet är ett slumpmässigt där varje 
respondent har samma möjlighet att delta i undersökningen. Ett slumpmässigt urval bidrar 
till möjligheten att generalisera resultatet (Bryman, 2011 s. 392). När vi erhållit en relativt 
jämn fördelning av svarande från de tre lärosäten som inkluderas i studien kan det vara 
ett argument till att resultatet är generaliserbart. Hade fler lärosäten ingått i den totala 
populationen, men inte i undersökningen hade förutsättningarna kunnat vara annorlunda. 
Utöver det är även antalet respondenter ett tillräckligt stort underlag för att motverka att 
det enskilda resultatet påverkar studiens samlade resultat i större utsträckning. Dessa 
faktorer bidrar till att vi anser att studiens resultat kan generaliseras.  
 
Alla de signifikanta attributen ansågs av farmacistudenterna bidra i positiv mån när de 
ansöker om arbete till en arbetsgivare. Det visar på att attributen i studien är högt ansedda 
av farmacistudenter. Av arbetsgivare är det av relevans att marknadsföra dessa för att 
stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Däremot, var det vissa attribut som bedömdes som mer 
attraktiva än andra av farmacistudenterna. De attributen av högst betydelse presenteras 
nedan i fallande ordning.   
 
7.2 Resultatdiskussion - andra frågeställningen  
Attributet intressanta arbetsuppgifter värderas som det attraktivaste attributet i 
rangordningen. Detta är även något som poängteras av Kotler et al. (2017, s. 80) som 
menar att ett av de önskemål generation Y innehar gällande sin arbetsplats är intressanta 
arbetsuppgifter. När en stor del av farmacistudenterna tillhör den generationen, ter sig 
resultatet från denna studie inte förvånande. Reis & Braga (2016, s. 112) belyser däremot 
andra attribut som mer intressanta för generation Y och menar att intressanta 
arbetsuppgifter är mer attraktivt ansett bland tidigare generationer. Det visar på en 
differens i studierna. Varför intressanta arbetsuppgifter placerar sig som det mest 
attraktiva attributet kan det finnas flera anledningar till. En av anledningarna kan vara att 
apoteksbranschens uppgifter på förhand kan förknippas som homogena. En annan 
anledning kan vara att generation Y tenderar att byta arbetsgivare oftare än tidigare 
generationer (Parment et al., 2017 s. 10–12; Schewe et al., 2013, s. 6). Att den 
generationen byter arbetsgivare oftare kan bero på generationens strävan efter intressanta 
arbetsuppgifter eller möjligheten till att utvecklas individuellt eller karriärmässigt. Att 
detta attribut är de mest attraktiva styrks även av det faktum att nästan ingen respondent 
värderar attributet som negativt. Det finns respondenter som ställer sig likgiltiga till detta 
attribut och menar att det saknar betydelse för just dem.  
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Både tidigare forskning och denna studies resultat visade enhetligt på att den ekonomiska 
kompensationen är av hög betydelse. Leekha Chhabra & Sharma, (2014 s. 52–53) 
poängterar att den ekonomisk ersättningen är väsentlig för studenter, och får även medhåll 
av Reis & Braga (2016, s. 112) som menar att det är den viktigaste faktorn för generation 
Y. Det är därför inte särskilt förvånande att den ekonomiska ersättningen var av vikt för 
farmacistudenterna också. Detta, för att de dels poängterats som ett viktigt attribut för 
både generation Y och studenter, men även för det är grundläggande för oss individer i 
samhället. Vad som däremot var förvånande var att attributet värderades lägre än många 
andra attribut i enkätens andra del. Det skiljer sig mot rangordningen, där 
farmacistudenter värdesätter det ekonomiska incitamentet högt och placerar det på en 
andra plats. Detta kan tyda på att, i jämförelse med andra attribut, är den ekonomiska 
ersättningen av relevans. Resultatet indikerar att en attraktiv ersättning inte nödvändigtvis 
behöver värderas högre än andra attribut som exempelvis en tilltalande arbetsmiljö, 
intressanta arbetsuppgifter eller utvecklingsmöjligheterna inom organisationen. Det kan 
innebära att farmacistudenterna i större utsträckning attraheras till arbetsgivaren genom 
mer kvalitativa attribut till en början. Det som däremot kan fälla avgörandet i slutändan 
baseras ändock på lönenivån och det ekonomiska incitamentet.  
 
Vidare är attributet utvecklings- och karriärmöjligheter ett av de attribut som anses 
tillhöra de mest attraktiva i denna studie. Farmacistudenterna värderar det högt både i den 
andra delen av enkäten och rangordningen. Den teoretiska referensramen uppvisade en 
viss differens. Leekha Chhabra & Sharma (2014, s. 52–53) belyste att 
utvecklingsmöjligheter inte var ett högt ansett attribut bland studenter. Däremot, menar 
Reis & Braga (2016, s. 112) att generation Y anser att det är ett attraktivt attribut hos en 
arbetsgivare, vilket Kotler (2017, s. 80) instämmer till. Attributet delades upp i 
utvecklings- och karriärmöjligheter. Det förstnämnda närmare kopplat till den 
individuella utvecklingen. Det andra kopplat till möjligheter att avancera hos 
arbetsgivaren, genom exempelvis tydliga karriärvägar. Att farmacistudenter värderar 
attributet högt kan bero på att de flesta tillhör generation Y. För generation Y är det viktigt 
att bli bekräftade (Parment et al., 2017, s. 10–12) vilket de blir genom att både få 
möjligheten till att utvecklas och stiga i graderna professionellt. Att arbetsgivare bekräftar 
farmacistudenterna och erbjuder både utvecklings- och karriärmöjligheter styrker 
arbetsgivarens varumärke gentemot dem. 
 
Tilltalande arbetsmiljö värderas även de som ett av de attraktivaste attributen av 
farmacistudenter. De menar att det i positiv mån bidrar till att ansöka om arbete. Det som 
efterfrågades i studien var arbetsklimatet överlag samt relationerna på arbetsplatsen. 
Oavsett vilket av dessa två, värderades de högt av farmacistudenterna. Den teoretiska 
referensramen i studien menar att arbetsmiljön värderas högt av arbetstagare. Berthon et 
al. (2005) har genomfört sin studie på studenter medan Reis & Braga (2016) har 
genomfört den på respondenter tillhörande generation Y, där båda poängterar vikten av 
attributet. Den sistnämnda studien visar dessutom att detta attribut blir högre och högre 
värderat. Utifrån detta, är denna studies resultat i linje med tidigare forskning och visar 
på betydelsen av bra arbetskollegor och ett uppskattat arbetsklimat. Att marknadsföra sig 
som en arbetsgivare med ett väl ansett arbetsklimat kan därför underlätta 
rekryteringsprocessen av farmacistudenter.  
 
Attributet balans mellan privat- och arbetsliv är delvis varierande. En mindre andel av 
farmacistudenter anser att attributet inte är av större betydelse vid valet av arbetsgivare. 
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Det går i samklang med Saini et al. (2016 s. 46) som menar att potentiella arbetstagare 
inte påverkas av detta när de ansöker om arbete. Det indikerar att relativt många 
farmacistudenter kan tänka sig att arbetet styr över privatlivet snarare än att det är 
tvärtom. Det bör dock poängteras att nästan sju av tio ändå angav balansen som viktig i 
sitt val av arbetsgivare, vilket tyder på att attributet är attraktivt. Varför vi väljer att belysa 
de som delvis negativt var för att det var en övervägande stor andel angav att attributet 
inte var av betydelse i jämförelse med de andra attributen. Det skulle kunna motiveras 
genom att yngre individer har en viss tendens till mindre ansvar i sitt privat- och familjeliv 
än individer högre upp i ålderskategorierna. Enligt SCB (Befolkningsstatistik, 2017) 
tenderar svenskarna att avvakta längre med barnafödandet vilket kan förklara resultatet 
av attributet när en större andel av farmacistudenterna är yngre. 
 
Det sista attributet som belyses är ledarskapet, vilket i denna studie är uppdelat i två delar. 
Resultatet påvisar att det verksamhetsnära ledarskapet är viktigare än organisationens 
övergripande ledarskap. Det innebär att den närmsta chefen till arbetstagarna värderas 
och anses viktigare i högre utsträckning än övriga ledare inom organisationen. Det 
stämmer delvis överens med den teoretiska referensramen i denna studie. Dabirian et al. 
(2017, s. 201) menar att ett arbetsgivarattribut en arbetsgivare värderas utefter är 
ledarskapet och dess betydelse, vilket även kan konstateras i denna studie. Åtta av tio 
respondenter angav att de bidrar i positiv mån när de ansöker om arbete. Saini et al. (2016, 
s. 46) menar däremot att de saknar betydelse vid ansökan om arbete. Utifrån resultatet i 
denna studie är det motsägelsefullt och något som inte överensstämmer med 
farmacistudenternas syn på ledarskapets betydelse i ansökningsprocessen. Det som kan 
konstateras i denna studie är att farmacistudenter värdesätter ledarskapet, där en 
övervägande andel anser att det närmsta ledarskapet är av högre betydelse. Det kan 
förklaras genom att farmacistudenterna främst har kontakt med sin närmsta chef och att 
det är svårare att överblicka ledarskapet på organisatorisk nivå. 
  
Farmacistudenter anser att de ovan nämnda sex attributen bidrar i positiv mån till en bättre 
arbetsgivare. De har presenterats i samma ordning som under rubriken 5.4 
Sammanfattning. För en arbetsgivare kan de te sig som en omöjlighet att fokusera på 
samtliga attribut i sitt employer branding-arbete. På grund av det, har studiens nio attribut 
reducerats till sex.  
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8. Slutsatser 
Studien har behandlat området employer branding i apoteksbranschen. För att besvara 
studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ undersökning genomförts för att 
samla in empiri från urvalsgruppen. I detta avsnitt redogörs slutsatserna från studiens 
insamlade data.  
 
Studien är ämnad besvara frågeställningarna vad påverkar svenska farmacistudenter när 
de ansöker om arbete? och hur rangordnar de dessa olika påverkansfaktorer i jämförelse 
med varandra? De tidigare studierna har tillsammans identifierat nio olika 
arbetsgivarattribut som av arbetstagare generellt anses vara attraktiva. Med dem som 
utgångspunkt analyserades därefter farmacistudenternas inställning till attributen. Genom 
hypoteser och en enkätundersökning har de nio olika arbetsgivarattributen utvärderats. 
Resultatet misslyckades med att förkasta åtta av de nio formulerade hypoteserna, där varje 
hypotes motsvarades av ett attribut. Välkänt arbetsgivarvarumärke (H1) bedöms inte då 
dess resultat inte var signifikant. Nedan presenteras studiens slutsatser:  
 

• Samtliga åtta signifikanta attribut bidrar i positiv mån till att stärka arbetsgivarens 
varumärke gentemot farmacistudenterna, där vissa attribut påverkar mer än andra. 
Det är därför viktigt för arbetsgivare i apoteksbranschen att prioritera de 
attraktivaste attributen i sitt employer branding-arbete. Genom att marknadsföra 
dem till målgruppen, kan det resultera i önskad organisatorisk tillväxttakt.  

 
• Det av farmacistudenterna högst ansedda attributet är intressanta arbetsuppgifter, 

där 90 procent av respondenterna ansåg att det i positivt mån bidrar när de ansöker 
om arbete. Att belysa detta i sitt employer branding-arbete gentemot 
farmacistudenter kan bidra till fler ansökningar i rekryteringsprocesser. Med fler 
ansökningar har arbetsgivaren ett större urval och större möjlighet att bestämma 
vilken medarbetare som passar företaget bäst. 

 
• Det näst högst ansedda attributet i rangordningen är ekonomisk ersättning, där 75 

procent av respondenterna ansåg att det i positiv mån bidrar när de ansöker om 
arbete. Det kan vara den faktorn som i slutändan fäller avgörandet i konkurrensen 
om farmacistudenter. Däremot kan farmacistudenterna attraheras mer av andra 
attribut i inledningen av ansökningsprocessen.  

 
• Den tredje högst ansedda attributet är utvecklings- och karriärmöjligheter, där 80 

procent av respondenterna ansåg att det i positiv mån bidrar när de ansöker om 
arbete. Precis som med intressanta arbetsuppgifter bör attributet belysas i 
rekryteringsprocesser för att höja intresset kring företaget som arbetsgivare. Ett 
högre intresse genererar i sin tur fler ansökningar till utannonserade tjänster. 

 
• Andra attributen som rangordnas högt av farmacistudenterna var tilltalande 

arbetsmiljö, balans mellan privat- och arbetsliv och ledarskapet. Dessa bidrar i 
positiv mån när farmacistudenter ansöker om arbete.   

 
Studiens syfte och frågeställningar kan utifrån analysen, diskussionen och slutsatserna 
anses vara besvarade. Forskningsbidraget medverkar till en ökad förståelse över hur 
farmacistudenter ställer sig till dessa nio arbetsgivarattribut. Ur en organisatorisk 
synvinkel bidrar resultatet till en ökad förståelsen över hur arbetsgivare i 
apoteksbranschen kan attrahera farmacistudenter genom att bemöta och belysa de 
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attraktiva faktorerna. Det kan som tidigare nämnt finnas andra faktorer som påverkar 
farmacistudenterna i valet av arbetsgivare. Dessa diskuteras mer ingående under rubrik 
11. Framtida forskning.  
 
Utifrån den företagsekonomiska institutionens förväntade studieresultatet har denna 
studie uppfyllt de krav som efterfrågas. Genom ett systematiskt arbete har samtliga delar 
noga bemöts och fullgjorts av studiens författare.  
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9. Praktiska rekommendationer till uppdragsgivaren 
De praktiska rekommendationerna presenteras direkt till studiens uppdragsgivare, 
LloydsApotek. Det viktigaste i strategiarbetet med employer branding är att det bör vara 
implementerat i organisationens övriga arbete. Det kan förtydligas med att det inte endast 
ska utövas employer branding i rekryteringsprocesser, utan även i andra processer i 
överlag. Parment et al. (2017, s. 7) poängterar att arbetet med arbetsgivarvarumärket bör 
ha en långsiktig karaktär för att bilden av företaget ska bestå över tid.  
 
I denna studie har åtta signifikanta attribut identifierats som positiva av 
farmacistudenterna, där var och ett värderats olika. De tre attribut vi vill framhäva främst 
är intressanta arbetsuppgifter, den ekonomiska ersättningen samt utvecklings- och 
karriärmöjligheter som de attribut en arbetsgivare bör fokusera på. Arbetsuppgifterna kan 
redogöras tydligare i kontakt med farmacistudenterna, i första hand under exempelvis 
praktikperioder eller arbetsmarknadsmässor. En praktik innehållande intressanta 
arbetsuppgifter kan därför bidra till ett högre anseende av LloydsApoteks som 
arbetsgivare.  
 
Nästa attribut är ekonomisk ersättning, där lönenivå och andra förmåner är i centrum. Det 
kan inte påstås vara särskilt förvånande att detta attribut fick en hög placering, när flertalet 
studier under den teoretiska referensramen också poängterade dess betydelse. Att 
förknippa ett arbete med ersättning för prestationen är enligt vår mening inte heller 
särskilt ovanligt. Utan att höja lönenivån kan farmacistudenter attraheras till 
LloydsApotek genom en tydligare kommunikation gällande de övriga attributen. Det kan 
dessutom anses vara andra attribut, exempelvis intressanta arbetsuppgifter och 
utvecklings- och karriärmöjligheter som intresserar farmacistudenten att i första hand 
ansöka om arbetet, medan lönenivån har större betydelse först i slutet av 
rekryteringsprocessen. LloydsApotek bör se över vilken ekonomisk ersättning 
farmacistudenter förväntar sig och bemöta den i den mån de behagar. De kan även försöka 
belysa andra attraktiva attributen med intentionen att farmacistudenten kan acceptera en 
lägre lönenivå till förmån av dessa.  
 
Det sista attributet är utvecklings- och karriärmöjligheter. De kan beskrivas som de 
insatser arbetsgivaren gör för att förbättra kunskapen hos organisationens befintliga 
medarbetare och åskådliggöra de olika karriärmöjligheter LloydsApotek kan erbjuda. 
Med en tydlig information om utvecklings- och karriärmöjligheter kan 
farmacistudenternas intresse för organisationen öka. Att därutöver erbjuda 
farmacistudenterna en arbetsplats med intressanta arbetsuppgifter och en god ekonomisk 
ersättning är faktorer som i slutändan kan bidra till att LloydsApotek blir arbetsgivarvalet 
för farmacistudenter. Genom att besvara studiens syfte och frågeställningar har studien 
uppfyllt de krav och önskemål uppdragsgivaren på förhand hade.  
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10. Samhälleliga och sociala implikationer  
I detta avsnitt kommer vi belysa de samhälleliga och sociala implikationer arbetet kan 
orsaka. I uppsatsen diskuteras de forskningsetiska principerna under rubriken 2.8 
Forskningsetiska överväganden. Där belyses de fyra forskningsetiska kraven som denna 
studie har följt. Dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I avsnittet exemplifierar vi hur uppsatsen 
bemöt de olika kraven, vilket visar på en medvetenhet från författarna kring detta.  
 
När uppsatsen utförs på uppdrag av ett företag har studien varit noggrann med att 
resultatet kommer att delges till företaget. Detta fick respondenterna kännedom kring 
redan innan enkätundersökningen genomfördes (se bilaga 1; inledningen). I uppsatsen 
inledande kapitel presenteras även företaget under rubrik 1.6 Uppdragsforskning. Detta 
för att medvetandegöra läsaren om ändamålet med studiens resultat. Att göra detta är ett 
exempel på hur informationskravet uppfylls.  
 
Resultatet från denna studie antas inte ha några större implikationer på samhället i stort. 
Studiens urval består av farmacistudenter, där resultatet är tänkt att behjälpa 
uppdragsgivaren i deras rekryteringsarbete. Det vi antar att studiens resultat kommer att 
bidra till är att arbetsgivaren kan bemöta och belysa de attraktiva attributen för är att 
matcha urvalets önskemål.  
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11. Framtida forskningsförslag  
Det finns flera områden som kunnat öka helhetsförståelsen över begreppet employer 
branding inom apoteksbranschen. Nedan kommer dessa presenteras utefter den relevans 
vi författare av studien finner dem.  
 
Denna studien har ett övergripande perspektiv utifrån arbetsgivare i apoteksbranschen. I 
framtida forskning kan perspektivet skiftas till arbetstagarens perspektiv istället. Den 
studien skulle kunna undersöka vad som ökar anställningsbarheten bland arbetstagare och 
eventuellt mer specifikt farmacistudenter. Med den kunskapen kan kompetensen bland 
arbetstagarna bättre matcha kraven från arbetslivet.  
 
Nya studier på ämnet employer branding inom apoteksbranschen kan inrikta sig på intern 
employer branding, istället för extern som denna studien. En sådan studie kan avhandla 
den organisatoriska kulturen och företagets identitet för att ta reda på hur det påverkar 
arbetsgivarens medarbetare.  
 
Ett annat område är under vilken tid i utbildningen som farmacistudenter börjar fundera 
på framtida arbetsgivare. Med den kunskapen hade arbetsgivare kunnat utföra riktad 
marknadsföring mot farmacistudenterna vid de tillfällen som är mest lämpligt. En sådan 
studie kan utföras både med ett kvalitativt och kvantitativt metodval. Fördelen med en 
kvalitativ studie är möjligheten till följdfrågor som kan bidra med djupare förståelse. 
 
Vidare vore en intressant infallsvinkel att undersöka varför attributen attraherar 
farmacistudenter. Med den ökade förståelsen kan resultatet användas mer effektivt. Vi 
föreslår att en sådan studie har en explorativ inriktning med syfte att besvara frågan varför 
attributen upplevs attraktiva. Studien bör vara av kvalitativ art för att erbjuda möjligheten 
till följdfrågor, där respondenten har möjlighet att besvara frågorna utförligare.  
 
Som tidigare nämnt finnas andra attribut som påverkar farmacistudenterna i valet av 
arbetsgivare. Ett annat framtida forskningsförslag kan därför vara en bredare teoretisk 
översyn med inkluderandet av fler attribut. Däremot, ansåg vi att de attribut som ingår i 
denna studie är de mest centrala arbetsgivarattributen. Fler attribut bidrar å andra sidan 
till en tydligare distinktion mellan respektive attribut, samt eventuellt mellan vad som 
anses positivt och vad som anses negativt.  
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12. Kritiska reflektioner 
I detta avsnittet presenteras de förändringar som författarna till studien gjort om studien 
replikeras utav oss.  

Den första förändringen av studien hade varit formulerandet av den sjätte hypotesen (H6). 
Hypotesen är otydligt formulerat, den bygger på begreppen tillhörighet och kunskap, 
vilka saknar en begriplig koppling. Om resultatet från påståendena tillhörande attributet 
inte var ensidigt hade det varit utmanande att avgöra huruvida hypotesen kunde förkastas 
eller ej.  

Förutom det hade enkätundersökningen, med vissa av dess frågor, omformulerats vid en 
replikering. Detta för att få en tydligare koppling till den tidigare forskningen och för att 
underlätta vid sammanställandet av resultatet. Studien hade kunnat kompletteras med fler 
frågeområden samt andra bakgrundsfrågor.  

Som även nämnt under rubriken 11. Framtida forskningsförslag hade det även undersökts 
när under utbildningen som studenter börjar intressera sig för framtida arbetsgivare. Med 
den informationen hade resultatet kunnat bidra till att effektivisera LloydsApoteks 
rekryteringsarbete av farmacistudenter.  
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 
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Bilaga 2 – Resultatet  
F1 - Kön 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Annat/Vill ej uppge 1 1,0 1,0 1,0 

Kvinna 89 84,8 84,8 85,7 

Man 15 14,3 14,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F2 - Ålder 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25 eller yngre 63 60,0 60,0 60,0 

26 - 30 18 17,1 17,1 77,1 

31- 35 8 7,6 7,6 84,8 

36 - 40 8 7,6 7,6 92,4 

41 eller äldre 8 7,6 7,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F3 - Utbildar du dig till receptarie eller apotekare? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Apotekare 71 67,6 67,6 67,6 

Receptarie 34 32,4 32,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F4 - Vilket år på utbildningen studerar du? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Andra året 29 27,6 27,6 27,6 

Femte året 20 19,0 19,0 46,7 

Fjärde året 20 19,0 19,0 65,7 

Första året 18 17,1 17,1 82,9 

Tredje året 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F5 - Vid vilket lärosäte studerar du? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Göteborgs Universitet 22 21,0 21,0 21,0 

Umeå Universitet 45 42,9 42,9 63,8 

Uppsala Universitet 38 36,2 36,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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Report 

 

F6 - Välkänt 

varumärke: Att 

företaget är välkänt är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F6 - Välkänt 

varumärke: Att 

personer i min 

omgivning känner till 

organisationen anser 

jag är väsentligt när 

jag ansöker om 

arbete 

F6 - Välkänt 

varumärke: En stor 

organisationen är 

väsentlig för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F6 - Välkänt 

varumärke: Ett 

väletablerat företag är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

Mean 3,08 2,52 2,78 3,79 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation 1,107 1,110 1,160 1,016 

 
 

Report 

 

F7 - Ekonomisk 

ersättning: En 

konkurrenskraftig 

ersättning är väsentlig 

för mig när jag 

ansöker om arbete 

F7 - Ekonomisk 

ersättning: För mig är 

lönen en viktig faktor 

när jag ansöker om 

arbete 

F7 - Ekonomisk 

ersättning: Andra 

förmåner utöver lön 

(t.ex. 

friskvårdsersättning) 

är väsentligt när jag 

ansöker om arbete 

F7 - Ekonomisk 

ersättning: Att få en 

ekonomisk ersättning 

som motsvarar mina 

förväntningar är 

väsentligt när jag 

ansöker om arbete 

Mean 3,87 4,19 3,90 4,30 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation ,867 ,748 ,872 ,786 

 
 

Report 

 

F8 - Tilltalande 

arbetsmiljö: 

Möjligheten att kunna 

utveckla 

vänskapsrelationer 

inom företaget är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F8 - Tilltalande 

arbetsmiljö: Ett 

tillfredsställande 

arbetsklimat är 

väsentligt när jag 

ansöker om arbete 

F8 - Tilltalande 

arbetsmiljö: Att 

medarbetarna är 

vänliga är viktigt för 

mig när jag ansöker 

om arbete 

F8 - Tilltalande 

arbetsmiljö: Den 

fysiska arbetsmiljön 

på företaget är 

väsentlig för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

Mean 3,86 4,70 4,60 4,39 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation 1,023 ,499 ,688 ,753 
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Report 

 

F9 - Stimulerande 

arbetsuppgifter: 

Arbetsuppgifterna i 

rollen är väsentliga för 

mig när jag ansöker 

om arbete 

F9 - Stimulerande 

arbetsuppgifter: 

Intressanta 

arbetsuppgifter är för 

mig väsentligt när jag 

ansöker om arbete 

F9 - Stimulerande 

arbetsuppgifter: 

Stimulerande 

arbetsuppgifter är för 

mig väsentligt när jag 

ansöker om arbete 

F9 - Stimulerande 

arbetsuppgifter: 

Varierande 

arbetsuppgifter är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om arbete 

Mean 4,47 4,50 4,53 4,21 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation ,636 ,681 ,666 ,829 

 
 

Report 

 

F10 - 

Utvecklingsmöjlighete

r: Karriärmöjligheter 

är väsentligt för mig 

när jag ansöker om 

arbete 

F10 - 

Utvecklingsmöjlighete

r: Att arbetsgivaren är 

intresserad av min 

personliga utveckling 

är väsentligt för mig 

när jag ansöker om 

arbete 

F10 - 

Utvecklingsmöjlighete

r: Att kunna växa 

inom organisationen 

är för mig viktigt när 

jag ansöker om 

arbete 

F10 - 

Utvecklingsmöjlighete

r: Vidareutveckling är 

för mig väsentligt när 

jag ansöker om 

arbete 

Mean 4,16 4,25 4,11 4,46 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation ,900 ,907 ,974 ,707 

 
 

Report 

 

F11 - Tillhörighet och 

kunskap: Att få 

använda mina 

kunskaper på 

arbetsplatsen är för 

mig väsentligt när jag 

ansöker om arbete 

F11 - Tillhörighet och 

kunskap: Att få 

utrymme att lära och 

lära av mina kollegor 

är för mig väsentligt 

när jag ansöker om 

arbete 

F11 - Tillhörighet och 

kunskap: Att känna 

tillhörighet till 

företaget och dess 

medarbetare är viktigt 

för mig när jag 

ansöker om arbete 

F11 - Tillhörighet och 

kunskap: En stark 

gemenskap med 

arbetsgivaren är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

Mean 4,66 4,52 4,11 3,71 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation ,691 ,761 ,964 ,927 
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Report 

 

F12 - Uppmuntran till 

kreativitet och 

innovation: Att 

arbetsgivaren 

uppmuntrar 

kreativitet är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F12 - Uppmuntran till 

kreativitet och 

innovation: Att få 

bidra med egna 

förslag i 

arbetsprocesser är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F12 - Uppmuntran till 

kreativitet och 

innovation: 

Innovation och 

nytänkande i 

organisationen är 

viktigt för mig när jag 

ansöker om arbete 

F12 - Uppmuntran till 

kreativitet och 

innovation: Att få 

använda min fantasi 

för att lösa 

arbetsuppgifter är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

Mean 3,71 3,94 3,80 3,53 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation ,988 ,928 ,914 1,038 

 
Report 

 

F13 - Ledarskap: 

Ledarskapet inom 

organisationen är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F13 - Ledarskap: Att 

min närmsta chef 

utövar ett gott 

ledarskap är 

väsentligt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F13 - Ledarskap: Ett 

tydligt ledarskap inom 

samtliga nivåer är 

viktigt för mig när jag 

ansöker om arbete 

F13 - Ledarskap: Att 

chefer lyssnar och 

förstår sina 

medarbetare är viktigt 

för mig när jag 

ansöker om arbete 

Mean 3,76 4,49 4,00 4,66 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation 1,131 ,856 ,990 ,757 
 

Report 

 

F14 - Balans mellan 

privat- och arbetsliv: 

Att arbetsgivaren 

tillåter mig att ha ett 

privatliv är viktigt för 

mig när jag ansöker 

om arbete 

F14 - Balans mellan 

privat- och arbetsliv: 

Minimalt 

övertidsarbete är 

viktigt för mig när jag 

ansöker om arbete 

F14 - Balans mellan 

privat- och arbetsliv: 

Att arbetsgivaren 

tillåter mig att vara 

ledig när jag är ledig 

är viktigt för mig när 

jag ansöker om 

arbete 

F14 - Balans mellan 

privat- och arbetsliv: 

Flexibla arbetstider är 

för mig väsentligt när 

jag ansöker om 

arbete 

Mean 4,62 3,14 4,30 3,51 

N 105 105 105 105 

Std. Deviation ,739 1,228 ,929 1,093 
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F6 - Välkänt varumärke: Att företaget är välkänt är väsentligt för mig när jag ansöker 
om arbete 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 10 9,5 9,5 9,5 

Instämmer i liten 

utsträckning 

21 20,0 20,0 29,5 

Neutral 34 32,4 32,4 61,9 

Instämmer i hög grad 31 29,5 29,5 91,4 

Instämmer helt 9 8,6 8,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F6 - Välkänt varumärke: Att personer i min omgivning känner till organisationen 

anser jag är väsentligt när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 20 19,0 19,0 19,0 

Instämmer i liten 

utsträckning 

36 34,3 34,3 53,3 

Neutral 28 26,7 26,7 80,0 

Instämmer i hög grad 16 15,2 15,2 95,2 

Instämmer helt 5 4,8 4,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F6 - Välkänt varumärke: En stor organisation är väsentlig för mig när jag ansöker om 

arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 17 16,2 16,2 16,2 

Instämmer i liten 

utsträckning 

26 24,8 24,8 41,0 

Neutral 32 30,5 30,5 71,4 

Instämmer i hög grad 23 21,9 21,9 93,3 

Instämmer helt 7 6,7 6,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F6 - Välkänt varumärke: Ett väletablerat företag är väsentligt för mig när jag ansöker 

om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 2,9 2,9 2,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

9 8,6 8,6 11,4 

Neutral 22 21,0 21,0 32,4 

Instämmer i hög grad 44 41,9 41,9 74,3 

Instämmer helt 27 25,7 25,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F7 - Ekonomisk ersättning: En konkurrenskraftig ersättning är väsentlig för mig när 
jag ansöker om arbete 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

7 6,7 6,7 6,7 

Neutral 26 24,8 24,8 31,4 

Instämmer i hög grad 46 43,8 43,8 75,2 

Instämmer helt 26 24,8 24,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F7 - Ekonomisk ersättning: För mig är lönen en viktig faktor när jag ansöker om 

arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

2 1,9 1,9 1,9 

Neutral 15 14,3 14,3 16,2 

Instämmer i hög grad 49 46,7 46,7 62,9 

Instämmer helt 39 37,1 37,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F7 - Ekonomisk ersättning: Andra förmåner utöver lön (t.ex. friskvårdsersättning) är 

väsentligt när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

7 6,7 6,7 6,7 

Neutral 24 22,9 22,9 29,5 

Instämmer i hög grad 46 43,8 43,8 73,3 

Instämmer helt 28 26,7 26,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F7 - Ekonomisk ersättning: Att få en ekonomisk ersättning som motsvarar mina förväntningar 

är väsentligt när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

2 1,9 1,9 1,9 

Neutral 15 14,3 14,3 16,2 

Instämmer i hög grad 37 35,2 35,2 51,4 

Instämmer helt 51 48,6 48,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F8 - Tilltalande arbetsmiljö: Möjligheten att kunna utveckla vänskapsrelationer inom 
företaget är väsentligt för mig när jag ansöker om arbete 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 1,9 1,9 1,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

7 6,7 6,7 8,6 

Neutral 30 28,6 28,6 37,1 

Instämmer i hög grad 31 29,5 29,5 66,7 

Instämmer helt 35 33,3 33,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F8 - Tilltalande arbetsmiljö: Ett tillfredsställande arbetsklimat är väsentligt när jag 

ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 2 1,9 1,9 1,9 

Instämmer i hög grad 27 25,7 25,7 27,6 

Instämmer helt 76 72,4 72,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F8 - Tilltalande arbetsmiljö: Att medarbetarna är vänliga är viktigt för mig när jag 

ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 1,0 

Neutral 9 8,6 8,6 9,5 

Instämmer i hög grad 21 20,0 20,0 29,5 

Instämmer helt 74 70,5 70,5 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F8 - Tilltalande arbetsmiljö: Den fysiska arbetsmiljön på företaget är väsentlig för mig 

när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 1,0 

Neutral 14 13,3 13,3 14,3 

Instämmer i hög grad 33 31,4 31,4 45,7 

Instämmer helt 57 54,3 54,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F9 - Stimulerande arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna i rollen är väsentliga för mig när 
jag ansöker om arbete 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 1,0 

Neutral 5 4,8 4,8 5,7 

Instämmer i hög grad 43 41,0 41,0 46,7 

Instämmer helt 56 53,3 53,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F9 - Stimulerande arbetsuppgifter: Intressanta arbetsuppgifter är för mig väsentligt 

när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 1,0 

Neutral 8 7,6 7,6 8,6 

Instämmer i hög grad 34 32,4 32,4 41,0 

Instämmer helt 62 59,0 59,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F9 - Stimulerande arbetsuppgifter: Stimulerande arbetsuppgifter är för mig väsentligt 

när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 1,0 

Neutral 7 6,7 6,7 7,6 

Instämmer i hög grad 32 30,5 30,5 38,1 

Instämmer helt 65 61,9 61,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F9 - Stimulerande arbetsuppgifter: Varierande arbetsuppgifter är väsentligt för mig 

när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

3 2,9 2,9 2,9 

Neutral 18 17,1 17,1 20,0 

Instämmer i hög grad 38 36,2 36,2 56,2 

Instämmer helt 46 43,8 43,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F10 - Utvecklingsmöjligheter: Karriärmöjligheter är väsentligt för mig när jag ansöker 
om arbete 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i liten 

utsträckning 

5 4,8 4,8 4,8 

Neutral 20 19,0 19,0 23,8 

Instämmer i hög grad 33 31,4 31,4 55,2 

Instämmer helt 47 44,8 44,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F10 - Utvecklingsmöjligheter: Att arbetsgivaren är intresserad av min personliga 

utveckling är väsentligt för mig när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 1,9 1,9 1,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

2 1,9 1,9 3,8 

Neutral 15 14,3 14,3 18,1 

Instämmer i hög grad 35 33,3 33,3 51,4 

Instämmer helt 51 48,6 48,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F10 - Utvecklingsmöjligheter: Att kunna växa inom organisationen är för mig viktigt 

när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 1,9 1,9 1,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

3 2,9 2,9 4,8 

Neutral 23 21,9 21,9 26,7 

Instämmer i hög grad 30 28,6 28,6 55,2 

Instämmer helt 47 44,8 44,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F10 - Utvecklingsmöjligheter: Vidareutveckling är för mig väsentligt när jag ansöker 

om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,0 1,0 1,0 

Neutral 7 6,7 6,7 7,6 

Instämmer i hög grad 39 37,1 37,1 44,8 

Instämmer helt 58 55,2 55,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F11 - Tillhörighet och kunskap: Att få använda mina kunskaper på arbetsplatsen är 

för mig väsentligt när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,0 1,0 1,0 

Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 1,9 

Neutral 4 3,8 3,8 5,7 

Instämmer i hög grad 21 20,0 20,0 25,7 

Instämmer helt 78 74,3 74,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F11 - Tillhörighet och kunskap: Att få utrymme att lära och lära av mina kollegor är 

för mig väsentligt när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,0 1,0 1,0 

Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 1,9 

Neutral 8 7,6 7,6 9,5 

Instämmer i hög grad 27 25,7 25,7 35,2 

Instämmer helt 68 64,8 64,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F11 - Tillhörighet och kunskap: Att känna tillhörighet till företaget och dess 

medarbetare är viktigt för mig när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 2,9 2,9 2,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

4 3,8 3,8 6,7 

Neutral 13 12,4 12,4 19,0 

Instämmer i hög grad 43 41,0 41,0 60,0 

Instämmer helt 42 40,0 40,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F11 - Tillhörighet och kunskap: En stark gemenskap med arbetsgivaren är väsentligt 

för mig när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 2,9 2,9 2,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

5 4,8 4,8 7,6 

Neutral 31 29,5 29,5 37,1 

Instämmer i hög grad 46 43,8 43,8 81,0 

Instämmer helt 20 19,0 19,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F12 - Uppmuntran till kreativitet och innovation: Att arbetsgivaren uppmuntrar 
kreativitet är väsentligt för mig när jag ansöker om arbete 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 2,9 2,9 2,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

8 7,6 7,6 10,5 

Neutral 28 26,7 26,7 37,1 

Instämmer i hög grad 43 41,0 41,0 78,1 

Instämmer helt 23 21,9 21,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F12 - Uppmuntran till kreativitet och innovation: Att få bidra med egna förslag i 

arbetsprocesser är väsentligt för mig när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 2,9 2,9 2,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

3 2,9 2,9 5,7 

Neutral 21 20,0 20,0 25,7 

Instämmer i hög grad 48 45,7 45,7 71,4 

Instämmer helt 30 28,6 28,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F12 - Uppmuntran till kreativitet och innovation: Innovation och nytänkande i 

organisationen är viktigt för mig när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 1,9 1,9 1,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

6 5,7 5,7 7,6 

Neutral 26 24,8 24,8 32,4 

Instämmer i hög grad 48 45,7 45,7 78,1 

Instämmer helt 23 21,9 21,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F12 - Uppmuntran till kreativitet och innovation: Att få använda min fantasi för att 

lösa arbetsuppgifter är väsentligt för mig när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 4 3,8 3,8 3,8 

Instämmer i liten 

utsträckning 

13 12,4 12,4 16,2 

Neutral 29 27,6 27,6 43,8 

Instämmer i hög grad 41 39,0 39,0 82,9 

Instämmer helt 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F13 - Ledarskap: Ledarskapet inom organisationen är väsentligt för mig när jag 

ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 4 3,8 3,8 3,8 

Instämmer i liten 

utsträckning 

12 11,4 11,4 15,2 

Neutral 22 21,0 21,0 36,2 

Instämmer i hög grad 34 32,4 32,4 68,6 

Instämmer helt 33 31,4 31,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F13 - Ledarskap: Att min närmsta chef utövar ett gott ledarskap är väsentligt för mig 

när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 1,9 1,9 1,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

3 2,9 2,9 4,8 

Neutral 4 3,8 3,8 8,6 

Instämmer i hög grad 29 27,6 27,6 36,2 

Instämmer helt 67 63,8 63,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F13 - Ledarskap: Ett tydligt ledarskap inom samtliga nivåer är viktigt för mig när jag 

ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 2,9 2,9 2,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

4 3,8 3,8 6,7 

Neutral 21 20,0 20,0 26,7 

Instämmer i hög grad 39 37,1 37,1 63,8 

Instämmer helt 38 36,2 36,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F13 - Ledarskap: Att chefer lyssnar och förstår sina medarbetare är viktigt för mig när 

jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 1,9 1,9 1,9 

Instämmer i liten 

utsträckning 

1 1,0 1,0 2,9 

Neutral 3 2,9 2,9 5,7 

Instämmer i hög grad 19 18,1 18,1 23,8 

Instämmer helt 80 76,2 76,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F14 - Balans mellan privat- och arbetsliv: Att arbetsgivaren tillåter mig att ha ett 
privatliv är viktigt för mig när jag ansöker om arbete 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,0 1,0 1,0 

Instämmer i liten 

utsträckning 

2 1,9 1,9 2,9 

Neutral 4 3,8 3,8 6,7 

Instämmer i hög grad 22 21,0 21,0 27,6 

Instämmer helt 76 72,4 72,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F14 - Balans mellan privat- och arbetsliv: Minimalt övertidsarbete är viktigt för mig 

när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 10 9,5 9,5 9,5 

Instämmer i liten 

utsträckning 

24 22,9 22,9 32,4 

Neutral 30 28,6 28,6 61,0 

Instämmer i hög grad 23 21,9 21,9 82,9 

Instämmer helt 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F14 - Balans mellan privat- och arbetsliv: Att arbetsgivaren tillåter mig att vara ledig 

när jag är ledig är viktigt för mig när jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,0 1,0 1,0 

Instämmer i liten 

utsträckning 

5 4,8 4,8 5,7 

Neutral 13 12,4 12,4 18,1 

Instämmer i hög grad 29 27,6 27,6 45,7 

Instämmer helt 57 54,3 54,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F14 - Balans mellan privat- och arbetsliv: Flexibla arbetstider är för mig väsentligt när 

jag ansöker om arbete 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 6 5,7 5,7 5,7 

Instämmer i liten 

utsträckning 

11 10,5 10,5 16,2 

Neutral 31 29,5 29,5 45,7 

Instämmer i hög grad 37 35,2 35,2 81,0 

Instämmer helt 20 19,0 19,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Valkant_Index 105 ,5107 ,20279 ,01979 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Valkant_Index ,541 104 ,589 ,01071 -,0285 ,0500 
 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ekonomi_Index 105 ,7667 ,15559 ,01518 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ekonomi_Index 17,562 104 ,000 ,26667 ,2366 ,2968 

 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Tilltalande_Index 105 ,8470 ,12826 ,01252 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tilltalande_Index 27,725 104 ,000 ,34702 ,3222 ,3718 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Stimulerande_Index 105 ,8565 ,14080 ,01374 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Stimulerande_Index 25,947 104 ,000 ,35655 ,3293 ,3838 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Utvecklingsmojligheter_Index 105 ,8113 ,18076 ,01764 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Utvecklingsmojligheter_ 

Index 

17,647 104 ,000 ,31131 ,2763 ,3463 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Tillhörighet_Index 105 ,8131 ,15685 ,01531 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tillhörighet_Index 20,455 104 ,000 ,31310 ,2827 ,3434 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Uppmuntran_Index 105 ,6869 ,20592 ,02010 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Uppmuntran_Index 9,301 104 ,000 ,18690 ,1471 ,2268 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ledarskap_Index 105 ,8065 ,18046 ,01761 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ledarskap_Index 17,406 104 ,000 ,30655 ,2716 ,3415 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Balans_Index 105 ,7232 ,17201 ,01679 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Balans_Index 13,297 104 ,000 ,22321 ,1899 ,2565 
 

F15 - Rangordna de olika attributen: Välkänt varumärke 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 18 17,1 17,1 17,1 

2 3 2,9 2,9 20,0 

3 3 2,9 2,9 22,9 

4 2 1,9 1,9 24,8 

5 6 5,7 5,7 30,5 

6 3 2,9 2,9 33,3 

7 10 9,5 9,5 42,9 

8 11 10,5 10,5 53,3 

9 49 46,7 46,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F15 - Rangordna de olika attributen: Ekonomisk ersättning 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 18 17,1 17,1 17,1 

2 17 16,2 16,2 33,3 

3 15 14,3 14,3 47,6 

4 7 6,7 6,7 54,3 

5 11 10,5 10,5 64,8 

6 11 10,5 10,5 75,2 

7 10 9,5 9,5 84,8 

8 8 7,6 7,6 92,4 

9 8 7,6 7,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
F15 - Rangordna de olika attributen: Tilltalande 

arbetsmiljö 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 11 10,5 10,5 10,5 

2 19 18,1 18,1 28,6 

3 11 10,5 10,5 39,0 

4 12 11,4 11,4 50,5 

5 11 10,5 10,5 61,0 

6 14 13,3 13,3 74,3 

7 12 11,4 11,4 85,7 

8 11 10,5 10,5 96,2 

9 4 3,8 3,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

F15 - Rangordna de olika attributen: Stimulerande 
arbetsuppgifter 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 17 16,2 16,2 16,2 

2 19 18,1 18,1 34,3 

3 20 19,0 19,0 53,3 

4 12 11,4 11,4 64,8 

5 8 7,6 7,6 72,4 

6 10 9,5 9,5 81,9 

7 10 9,5 9,5 91,4 

8 5 4,8 4,8 96,2 

9 4 3,8 3,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F15 - Rangordna de olika attributen: 
Utvecklingsmöjligheter 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 10 9,5 9,5 9,5 

2 14 13,3 13,3 22,9 

3 19 18,1 18,1 41,0 

4 14 13,3 13,3 54,3 

5 11 10,5 10,5 64,8 

6 13 12,4 12,4 77,1 

7 5 4,8 4,8 81,9 

8 15 14,3 14,3 96,2 

9 4 3,8 3,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
F15 - Rangordna de olika attributen: Uppmuntran till 

kreativitet och innovation 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 6,7 6,7 6,7 

2 6 5,7 5,7 12,4 

3 10 9,5 9,5 21,9 

4 10 9,5 9,5 31,4 

5 9 8,6 8,6 40,0 

6 15 14,3 14,3 54,3 

7 15 14,3 14,3 68,6 

8 19 18,1 18,1 86,7 

9 14 13,3 13,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
F15 - Rangordna de olika attributen: Fritt få använda sin 

kunskap 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1,9 1,9 1,9 

2 7 6,7 6,7 8,6 

3 12 11,4 11,4 20,0 

4 12 11,4 11,4 31,4 

5 20 19,0 19,0 50,5 

6 13 12,4 12,4 62,9 

7 22 21,0 21,0 83,8 

8 13 12,4 12,4 96,2 

9 4 3,8 3,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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F15 - Rangordna de olika attributen: Ledarskapet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9 8,6 8,6 8,6 

2 8 7,6 7,6 16,2 

3 8 7,6 7,6 23,8 

4 22 21,0 21,0 44,8 

5 11 10,5 10,5 55,2 

6 19 18,1 18,1 73,3 

7 8 7,6 7,6 81,0 

8 10 9,5 9,5 90,5 

9 10 9,5 9,5 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
F15 - Rangordna de olika attributen: Balans mellan privat- 

och arbetslivet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 13 12,4 12,4 12,4 

2 12 11,4 11,4 23,8 

3 7 6,7 6,7 30,5 

4 14 13,3 13,3 43,8 

5 18 17,1 17,1 61,0 

6 7 6,7 6,7 67,6 

7 13 12,4 12,4 80,0 

8 13 12,4 12,4 92,4 

9 8 7,6 7,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 
 

F1 - Kön * F2 - Ålder Crosstabulation 
Count   

 
F2 - Ålder 

Total 25 eller yngre 26 - 30 31- 35 36 - 40 41 eller äldre 

F1 - Kön Annat/Vill ej uppge 0 1 0 0 0 1 

Kvinna 54 15 7 5 8 89 

Man 9 2 1 3 0 15 

Total 63 18 8 8 8 105 
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