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JOBBANNONSER OCH POTENTIELLA ARBETSSÖKANDES IDENTITET: 
EFFEKTER PÅ DEN UPPLEVDA FÖRETAGSATTRAKTIVITETEN* 

 
Francisca Gac 

 
Studier har visat på ett samband mellan försämrad arbetsprestation och 
konflikter som uppstår av att familjelivet inkräktar på arbetet. En del 
organisationer har med anledning av detta valt att utveckla och tillämpa 
familjevänliga policies för att stötta sina anställda i att balansera arbets- och 
familjesfären. I och med ökad konkurrens på arbetsmarknaden har 
fördelarna med dessa policies kommit att uppmärksammas allt mer. En 
förändrad arbetsmarknad har bidragit till att arbetsgivare i större 
utsträckning väljer att ägna sina resurser åt effektivt employer branding-
arbete för att attrahera kompetent arbetskraft. I föreliggande studie 
undersöktes effekterna av familjevänliga policies/karriärvägar och 
framträdande identiteter på studenters upplevda företagsattraktivitet. Urvalet 
bestod av 95 studenter på PAO-programmet vilka fick läsa jobbannonser 
och därefter skatta företagets attraktion. Resultatet visade en signifikant 
effekt av policy. Ingen signifikant interaktionseffekt mellan framträdande 
identiteter och policy på variabeln upplevd företagsattraktivitet kunde 
påvisas, vilket stödjer tidigare forskning i ämnet. Implikationer för 
framtidens arbetsmarknad diskuteras.  
 
Nyckelord: Familjevänliga policies, employer branding, framträdande 
identiteter, attraktivitet 
 

 
I n l e d n i n g 

 
Under de senaste årtiondena har en del forskning bedrivits för att förstå hur stress och ohälsa 
kan relateras till upplevelsen av obalans mellan arbetsliv och övrigt liv (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson, Lundberg, 2006). Enligt Allvin et al. brukar benämningen ”övrigt liv” i 
huvudsak associeras med ”familjeliv”. Ett vanligt utgångsläge för studier som har undersökt 
hur arbetssfären och familjesfären förhåller sig till varandra är konfliktteorin. Detta är en teori 
som utgår ifrån att individen besitter en viss kvantitet av tid och energi som arbetssfären och 
den övriga sfären måste samsas om (Allvin et al., 2006). Författarna påpekar även att 
förhållandet mellan arbete och övrigt liv brukar förklaras genom mer eller mindre 
överlappning av dessa livssfärer. Detta innebär att positiva saker som händer i arbetslivet 
påverkar oss positivt i det övriga livet och likväl medför negativa saker som sker i det övriga 
livet, en negativ påverkan på arbetslivet (Allvin et al., 2006).  
 
Konflikt mellan arbetsliv och familjeliv kan antingen orsakas av att arbetet inkräktar på 
familjelivet eller tvärtom (Frone, Russel & Barnes, 1996). Vad som utgör balans och konflikt 
mellan sfärerna anses emellertid bero på hur individer har valt att leva sitt liv och förhålla sig 
till arbetet respektive livet utanför det (Allvin et al., 2006). En longitudinell studie om de 
hälsokonsekvenser som dessa två typer av intrång mellan sfärerna kunde leda till för individer 
genomfördes av Frone, Russel och Barnes (1996). De kom fram till, oberoende av vilket 
domän det var som gav upphov till konflikt, att båda konfliktformerna var positivt relaterade 
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till depression, psykisk ohälsa och vid extrema fall även indirekt relaterade till 
alkoholmissbruk. Vidare beskrev forskarna i sin studie att konflikter som uppstod då 
familjelivet inkräktade på arbetslivet associerades till försämrad arbetsrelaterad prestation och 
arbetsrelaterad ångest. Konflikter som resulterade av att arbetslivet inkräktade på familjelivet 
associerades däremot till familjerelaterat missnöje och försämrad familjeprestation. I linje 
med detta har däribland Judge, Ilies och Scott (2006) valt att undersöka hur upplevd 
interfererande av familjelivet på arbetslivet kan medföra försämrad arbetsprestation. Deras 
resultat visade att denna typ av konflikt var positiv relaterad till negativa emotioner upplevda 
på arbetsplatsen vilka förhindrade anställda att prestera effektivt i sitt arbete. Onekligen bidrar 
dessa studier med viktiga kunskaper kring vilka emotioner och negativa konsekvenser för 
hälsan som följer av dessa konflikter. Däremot saknas det kunskaper om hur hälsa och 
välmående uppnås. Fokus på vilka konkreta åtgärder och strategier som kan reducera 
konflikterna mellan arbete och familj är en infallsvinkel som inte heller täcks av dessa studier.  
 
Forskning om balansen mellan familjeliv och arbetsliv har följaktligen fått stor 
uppmärksamhet ur arbetsgivarens synvinkel (Allvin et al., 2006; Morris & Madsen, 2007; 
Carless & Wintle, 2007). Eftersom det för organisationer och företag är av stort intresse att 
anställda presterar bra och är produktiva fokuseras mycket av forskningen inom human 
relations på framtagandet av policies som gynnar prestation och produktivitet (Backhaus & 
Tikoo, 2004; Morris & Madsen, 2007). Insikten om hur obalans mellan arbetsliv och 
familjeliv kan påverka individer negativt i sitt arbete har medfört att företag i större 
utsträckning väljer att stötta sina medarbetare genom att tillgängliggöra familjevänliga 
policies som kan utgöras av flextid, distansarbete och barnomsorgsengagemang (Allvin et al., 
2006; Wang & Walumbwa, 2007). Familjevänliga policies (eng. work-life balance policys) 
tillämpas av arbetsgivare i syfte att kunna erbjuda anställda mer flexibilitet i arbetet. Tanken 
är att anställda ska få ökad möjlighet att balansera det arbetslivet kräver med annat ansvar och 
intressen som existerar utanför arbetet (Armstrong, 2006). Undersökningar där utvärderingar 
av dessa policies genomfördes visar förutom en högre arbetsprestation också en positivare 
inställning till arbetsgivaren, hög arbetstrivsel, ökad engagemang och minskad stress hos 
anställda (Allvin et al., 2006; Barrow & Mosley, 2005). Den forskning som finns om 
familjevänliga policies och dess positiva effekter bygger med andra ord i huvudsak på 
fallstudier som omfattar specifika organisationer och dess befintliga personal. Familjevänliga 
policies kan säkerligen gynna organisationer på fler sätt än dem som hittills framgår. Hur ser 
det ut för individer som inte ännu erhållit anställning på ett företag? Betydligt mer begränsat 
är kunskapen kring reaktionerna som dessa policies väcker hos framtida arbetssökanden. 
  
Det faktum att en balanserad tillvaro kan medföra fördelar för både individer och 
organisationer har lett till användningen av familjevänliga arbetsvillkor och förmåner i 
rekryteringssammanhang. Detta kan användas för att attrahera arbetssökanden och på så sätt 
skapa en konkurrensfördel för arbetsgivaren vad gäller kompetent arbetskraft (Honeycutt & 
Rosen, 1997; Carless & Wintle, 2007). Med en ökad konkurrens på arbetsmarknaden samt 
kännedom om hur anställdas kompetenser bidrar till organisatoriska framgångar har det blivit 
allt mer väsentligt att organisationer finner effektiva sätt att attrahera arbetssökanden med rätt 
kompetens (Boswell, Roehling, Lepine & Moynihan, 2003). Arbetsmarknaden påstås ha blivit 
svårare för arbetsgivare i Sverige då efterfrågan på kompetent arbetskraft har ökat, det 
konkurreras om samma kvalificerade arbetskraft och pensionsavgångarna har tilltagit (Dyhre, 
2008). Allt mer resurser riktas därför på att ta fram effektiva rekryteringsbudskap och innebär 
att företag i dagsläget arbetar systematiskt och koncentrerat med employer branding (Dyhre, 
2008; Backhaus & Tikoo, 2004). Studier kring vilka jobbattribut och organisatoriska faktorer 
som har en god potential att attrahera efterfrågade arbetssökanden är därmed av stor vikt för 
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att uppnå mer kunskap inom detta område (Boswell et al., 2003; Honeycutt & Rosen, 1997; 
Barber & Roehling, 1993). Kan det vara så att familjevänliga policies har god potential att 
attrahera? Huvudsyftet i föreliggande studie är att undersöka vilken effekt familjevänliga 
policies har på upplevd attraktion till arbetsgivare hos potentiella framtida anställda. Studien 
bygger på en replikering av Honeycutt och Rosens ursprungliga studie från 1997.  
 
 
Karriärvägar 
 
Vilka karriärvägar som finns att tillgå på arbetsplatser och hur de uppnås ser olika ut från 
organisation till organisation. Förändringar har börjat ske i arbetslivet vilket har inneburit en 
förskjutning från den traditionella synen på att göra karriär till en mer flexibel sådan (Allvin et 
al., 2006). Det är allt vanligare att arbetstagaren ges mer frihet, hon/han får själv organisera 
och ansvara för det egna arbetet. Flexibla karriärvägar kan möjliggöra för individer att göra 
karriär efter egna förutsättningar och önskemål. Ett önskvärt sätt kan vara genom att balansera 
arbetsliv med familjeliv. 
 
Den sedvanligaste karriärvägen i arbetslivet har tidigare varit den traditionella karriärvägen 
och innebär förväntningar att jobba hårt för företaget och tillägna majoriteten av tiden till att 
avancera uppåt i karriärstegen till nya positioner (Honeycutt & Rosen, 1997). Livet utanför 
arbetet prioriteras inte i detta sammanhang vilket medför en begränsad möjlighet att finna en 
balans mellan familj och arbete. Halls (1990) flexibla karriärväg utgår från att såväl män som 
kvinnor strävar efter en karriär där det går att balansera arbetet med det övriga livet. Denna 
upptar båda könens behov att balansera livssfärerna. En flexibel karriärväg är något som ska 
vara tillgängligt för alla arbetstagare och uppmuntrar till att göra karriär och samtidigt ägna 
sig åt familjelivet (Hall, 1990).  
 
En tvåsidig karriärväg hade föreslagits en kort tid innan av Schwartz (1989) som ett sätt för 
företag att minska kostnaderna som följde av att rekrytera kvinnor till chefsposter och 
samtidigt effektivt kunna nyttja kvinnors kompetenser. Eftersom personalomsättningen är 
högre bland kvinnliga chefer och de är mer benägna att göra karriäravbrott än manliga chefer, 
ansåg Schwartz, att det kunde löna sig för företag att låta individer välja mellan en traditionell 
eller en karriär- och familjeväg. Denna karriärväg innebär att anställda kan byta ut en del av 
karriärutvecklingen mot mer tid att ägna sig åt familjen och riktar sig specifikt mot kvinnor. 
En tvåsidig karriärväg kan antas ge mer utrymme för individer att göra karriär med en mer 
balanserad tillvaro än den traditionella. Idén bygger på att individer tidvis ska kunna minska 
på arbetsengagemanget genom att välja en alternativ karriär- och familjeväg beroende på den 
egna familjesituationen. Alternativet att kunna växla till det mer traditionella sättet att göra 
karriär ska alltid finnas åtkomlig. Karriär- och familjevägen ska främst tillgängliggöras högt 
presterande kvinnor, enligt Schwartz (1989). Det verkar däremot råda tvivel om hur effektiv 
och flexibel den är ur individens perspektiv. Hall (1990) framförde i sin artikel en hel del 
kritik som riktats mot Schwartz så kallade provokativa förslag på karriärvägar. Det ansågs 
bland annat att dessa karriärvägar ledde till att förstärka könsrollen om att kvinnor ska bära 
huvudansvaret för familj och hem (Hall, 1990). Hall berättar vidare i sin artikel (1990) att 
denna tvåsidiga karriärväg inte skulle fungera i praktiken eftersom det skulle bli mycket svårt 
att förflytta sig från ena karriärvägen till den andra och därmed fanns en stor risk att bli kvar i 
en av dem. Kvantitativ forskning på Schwartz tvåsidiga karriärväg har bland annat undersökt 
om det finns ett samband mellan karriärvägen och upplevd företagsattraktivitet hos potentiell 
arbetskraft (Honeycutt & Rosen, 1997; Carless & Wintle, 2007). Entydiga resultat har 
redovisats i dessa studier vad gäller en signifikant högre attraktion till denna karriärväg i 
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jämförelse med en traditionell sådan. Däremot har olika resultat erhållits om hur pass attraktiv 
den är i jämförelse med den flexibla karriärvägen. Den tvåsidiga karriärvägen har dels 
resulterat i signifikant lägre företagsattraktivitet än den flexibla och dels i lika hög attraktivitet 
dvs. utan en signifikant skillnad mellan dem (Honeycutt & Rosen, 1997; Carless & Wintle, 
2007). Vilka typer av rekommendationer eller implikationer som kan härledas från dessa 
resultat bör reflekteras kring då en kraftig kritik har riktats mot den tvåsidiga karriärvägen 
som påstås missgynna kvinnor. Det kan således vara relevant att jämföra den flexibla 
karriärvägen med en annan omständighet. En mer neutral aspekt där inga starka budskap 
framgår kan exempelvis vara intressant att jämföra med.  
    
 
Framträdande identiteter 
 
Det föreslås att det finns ett samband mellan den karriärväg samt policy som föredras och typ 
av framträdande identitet (eng. salient identity) som bäst karaktäriserar individen (Carless & 
Wintle, 2007; Honeycutt & Rosen, 1997). Förståelse för en individs preferenser och attraktion 
för en viss karriärväg och policy kan beskrivas med hjälp av social identitetsteorin. Teorin om 
social identitet definieras som ”En teoretisk analys av grupprocesser och 
inomgruppsrelationer som antar att grupper påverkar sina medlemmars självkoncept och 
självkänsla, speciellt när individer kategoriserar sig själva som medlemmar i gruppen samt 
identifierar sig med gruppen” (Forsyth, 2006, sid. 89). Detta innebär att en grupp blir en del 
av individens sociala identitet genom en kategoriseringsprocess som automatiskt aktiveras 
och påverkar identiteten. Människor tillhör många grupper men alla grupper påverkar inte den 
sociala identiteten i lika stor utsträckning (Forsyth, 2006). Det är i samband med en 
identifikationsprocess som individer börjar ta till sig gruppens egenskaper och införlivar dem 
i den egna identiteten (Forsyth, 2006). Enligt Forsyth sker social identifikation troligen då en 
specifik grupp blir mer framträdande (eng. salient) än andra. Den karriärväg och policy som 
föredras kan således tänkas bero på människans mest framträdande identitet. Enligt Stryker 
(1968) skapar människans alla identiteter en hierarki där de rangordnas och blir olika 
framträdande. Detta koncept kallar Stryker (1968) för identitetsframträdan och menar att 
mängden engagemang (eng. commitment) kopplad till en viss identitet har inverkan på dess 
position i hierarkin och hur nära till hands den finns vid olika situationer. Enligt Lobel och St. 
Clair (1992) kan social identitetsteorin till och med användas för att predicera en positiv 
effekt av karriärframträdande identiteter på subjektiv arbetsprestation. Detta innebär att 
individer som i huvudsak är karriärorienterade är villiga att lägga ned mer tid och anstränger 
sig mer i sitt arbete.  
 
Med Strykers teori om framträdande identiteter som utgångspunkt har Carless och Wintle, 
(2007) samt Honeycutt och Rosen, (1997) föreslagit tre olika typer av framträdande identiteter 
(eng. salient identity) som kan relateras till synen på arbete och familj. Dessa tre identiteter 
kan, enligt dem, förklara de preferenser som tillskrivs de nämnda policies och karriärvägarna. 
Den första identiteten är den familjeframträdande (eng. family-salient) vilken innebär att 
individen har den huvudsakliga uppfattningen om sig själv som familjeorienterad (Lobel & St. 
Clair, 1992). Den andra identiteten är den balansframträdande (eng. balance-salient) som står 
för att finna balans mellan arbete och familj eftersom båda domänen bedöms vara lika viktiga 
för individer med en sådan identitet (Beauvais & Kowalski, 1993 refererat i Honeycutt & 
Rosen, 1997; Carless & Wintle, 2007). Den tredje identiteten är den karriärframträdande 
identiteten (creer-salient). Individen ser sig själv som primärt karriärorienterad (Lobel & St. 
Clair, 1992). Preferenser för en policy och karriärväg kan påverkas av en del andra faktorer 
och inte enbart av framträdande identiteter. Det kan tänkas vara relaterat till ålder, 
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levnadsställning och familjesituation för att nämna några exempel. För att ta hänsyn till några 
av dessa faktorer har frågor kring bakgrundsvariabler ingått i den aktuella undersökningen.  
 
 
Employer Branding; ett sätt att attrahera potentiella framtida anställda  
 
Principen om att anställda ska ha möjlighet att balansera arbete med övrigt liv anses vara en 
viktig del att ta hänsyn till i uppbyggandet av ett starkt employer brand (Barrow & Mosley, 
2005). Omständigheter som anses påverka ett employer brand är karriärvägar och policies. 
Employer branding är ett relativt nytt sätt att se på rekrytering och behållandet av kompetent 
arbetskraft i ett arbetsliv som karaktäriseras av hård konkurrens (Backhaus & Tikoo, 2004). 
Begreppet myntades av Simon Barrow, med mångårig erfarenhet av marknadsföring, på 
1990-talet (Barrow & Mosley, 2005) och är i dagsläget ett populärt ämne inom 
personalarbetsområdet. Idén var att föra samman HR–strategier med marknadsföring av 
varumärken (Barrow & Mosley, 2005). Employer branding definieras som;  
 
”Funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar tillgodosedda av en anställning och 
identifierade med det anställande företaget. Ett employer brands främsta roll är att tillgodose 
ledarskapet med ett sammanhängande ramverk för att underlätta och fokusera prioriteringar, 
öka produktiviteten, förbättra rekrytering, behålla personal och öka engagemang” (Barrow & 
Mosley, 2005).  
 
Ett företag ska med hjälp av varumärket skapa sig en unik identitet som arbetsgivare för att 
sedan kunna marknadsföra sig själv som ett attraktivt företag (Barrow & Mosley, 2005). En 
stor skillnad är att ett ”vanligt” varumärke riktar sig externt dvs. åt konsumenter och andra 
externa parter medan ett employer brand riktar sig såväl utåt till potentiella arbetssökanden, 
samt inåt till befintliga anställda (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 
Enligt varumärkesteorier är varumärkets främsta uppgift att skapa positiva associationer i 
konsumenters medvetanden och på så vis bygga upp en positiv bild (image) kring varan eller 
tjänsten (Barrow & Mosley, 2005). Uppfattar konsumenten denna image som positiv kommer 
den troligen att tycka att varan eller tjänsten är attraktiv. Det samma gäller för ett employer 
brand. Backhaus och Tikoos (2004) employer brandingmodell visar att employer branding 
strategier går ut på att skapa employer brand associationer hos den externa marknaden, 
däribland potentiella anställda. Dessa ger upphov till en arbetsgivarimage som i sin tur 
resulterar i attraktion till arbetsgivaren/organisationen. Associationerna som hjälper till att 
skapa arbetsgivarimagen är bundna till två typer av fördelar/nyttor; de funktionella och de 
symboliska (Backhaus & Tikoo, 2005). Ett employer brands funktionella fördelar kan 
exempelvis vara bra lön och förmåner vilka är påtagliga och önskvärda i mer objektiva termer 
(Backhaus & Tikoo, 2004). Båda typen av fördelar bidrar till skapandet av en tilldragande 
arbetsplats men de symboliska fördelarna är dock avgörande när det råder hård konkurrens 
inom en bransch och de funktionella faktorerna är i princip rätt lika (Barrow & Mosley, 
2005). Det handlar om att särskilja sig från sina konkurrenter genom att erbjuda något som är 
unikt och inte lika lätt att imitera (Backhaus & Tikoo, 2004). En sådan situation medför att de 
funktionella hamnar mer i skymundan (Backhaus & Tikoo, 2004). Symboliska fördelar skiljer 
sig från de funktionella eftersom de skapar känslor och värde hos individen som inte kan 
jämföras i monetära termer (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 
Organisationer som tillämpar familjevänliga policies och karriärvägar i syfte att aktivt 
attrahera rätt arbetskraft, genom exempelvis annonsering, kan tänkas, utifrån employer 
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branding teorin, vilja skapa symboliska fördelar hos den eftersökta arbetskraften. Det bör 
dock anmärkas att individer är olika och har olika behov och önskemål som är föränderliga 
över tid. Det är möjligt att en individ uppfattar en arbetsgivares fördelar som funktionella 
medan en annan uppfattar samma fördelar ur ett mer symboliskt hänseende. En viktig 
förutsättning i employer branding-arbetet är att hela tiden informera sig om den eftersökta 
målgruppens behov (Barrow & Mosely, 2005). 
 
Employer branding teorin vilar således på premissen om att en arbetsgivarimage skapar 
attraktivitet till företag. För en djupare förståelse om hur en arbetsgivarimage uppkommer och 
dess specifika funktion för själva attraktivitetsbegreppet ur psykologiska aspekter för den 
enskilde individen finns inte mycket forskning om. Det förekommer ändå en del 
arbetspsykologiska teorier där potentiella förklaringar kan hämtas ifrån. Sambandet mellan 
image och attraktivitet har bl.a. fått stöd i Chapmans, Uggerslevs, Carrolls, Piasentin och 
Jones (2005) nyligen utförda metaanalys. En arbetsgivarimage tycktes vara en faktor som 
predicerade attraktion till ett företag. En annan prediktor i metaanalysen som förklarade 
attraktivitet till företag var person-organisation fit (P-O fit). P-O fit betyder att 
arbetssökanden tolkar det företaget erbjuder sina anställda i relation till sina egna behov och 
önskemål och upplever attraktion till ett företag beroende på hur väl dessa matchar varandra 
(Chapman et al., 2005). Huruvida potentiella anställda attraheras av ett employer brand image 
eller inte kan därmed avgöras om denna image matchar deras behov, personligheter och 
åsikter (Backhaus & Tikoo, 2004). Andra forskare som också belyser kongruensfenomenets 
betydelse i rekryteringssammanhang är Judge och Bretz (1992). De kunde i sin studie visa att 
en överensstämmelse mellan individers egna arbetsvärderingar och organisationens 
värderingar bidrog till positiva reaktioner och att majoriteten tackade ja till ett arbete. 
Värderingar hade en större betydelse för potentiella anställda än de mer objektiva 
jobbfaktorerna som lön och snabb avancemang inom företaget (Judge & Bretz, 1992). 
Backhaus och Tikoo (2004) refererade till social identitetsteorin som en relevant teori för att 
förklara anknytningen mellan employer brand image och företagsattraktivitet. Om potentiella 
anställda associerade positiva aspekter med ett employer image var de mer benägna att 
identifiera sig med varumärket och kunde förmodligen på grund av ökad självkoncept det vill 
säga en människas egna svar på vem den är (Myers, 2005), söka medlemskap i företaget 
(Backhaus & Tikoo, 2004). På liknande sätt kan det vara rimligt att associera Strykers teori 
om identitetsframträdan, som beskrevs tidigare i studien, till imagebegreppet. Huruvida 
företagsimagen är förenlig med individens framträdande identitet kan vara av betydelse för 
hur attraktivt företaget uppfattas.  
 
 
Tidigare forskning om balansvänliga policies och attraktion  
 
Det finns, enligt min kännedom, minst två publicerade studier som har undersökt sambandet 
mellan familjevänliga policies med flexibla karriärvägar och upplevd attraktion till företag 
hos studenter. Studierna tillför konsekventa resultat vad gäller detta samband men är 
inkonsekventa angående effekten av framträdande identiteter. Honeycutt och Rosen (1997) 
genomförde en studie där de bl.a. lyckades visa att MBA-studenter (Master of Business 
Administration: en fortsättningsutbildning inom ledarskap och affärsmannaskap) oavsett kön, 
upplevde annonser med familjevänliga policies (work-life balance policies) och karriärvägar 
som positivare då de förknippades med större attraktion till ett företag i jämförelse med den 
traditionella och den tvåsidiga karriärvägen och tillhörande policies. Forskarna undersökte 
dessutom huruvida det fanns en interaktionseffekt mellan framträdande identiteter (eng. 
salient identity) och karriärväg med respektive policy på upplevd attraktion. Resultaten 
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indikerade på en signifikant interaktionseffekt mellan dessa två variabler. Individer som 
antingen hade en familjeframträdande eller en balansframträdande identitet upplevde en större 
attraktion till företaget om den erbjöd alternativa karriärvägar med familjevänliga policies än 
om den erbjöd den traditionella karriärvägen med traditionella policies.   
 
Carless och Wintle (2007) replikerade ovannämnda studie i syfte att kunna generalisera 
resultaten till yngre studenter (30 år el. yngre) med mindre arbetslivserfarenhet i kontrast till 
Honeycutt och Rosens urval vars genomsnittsålder bestod av studenter mellan 31-40 år. 
Forskarna kunde ytterligare styrka antagandet om att ett företag med familjevänliga policies 
och flexibla karriärvägar upplevdes som signifikant mer attraktivt än ett företag med den 
traditionella karriärvägen och policies. Oförenligt med Honeycutt och Rosens studie erhöll de 
inga resultat som indikerade att den tvåsidiga karriärvägen och dess policies bidrog till en 
signifikant lägre attraktivitet till företaget än den flexibla karriärvägen. Inte heller kunde 
Carless och Wintle i sin undersökning ge stöd åt hypotesen om framträdande identiteters 
interaktion med karriärvägar.  
 
Studenter verkar uppvisa en allmän tilldragelse till human resource policies som ämnar 
underlätta balans mellan arbete och familjeliv (Carless & Wintle, 2007). En rapport 
sammanställd av Anna Dyhre på Universum (2008) beskriver att ett utmärkande drag hos 
unga akademiker och studenter idag är målet att uppnå balans mellan arbete och fritid. Det 
framgår i rapporten att denna strävan verkar på senare år ha ”gått ned i åldrarna” och anses 
vara en viktig faktor för arbetsgivare att ta i beaktande. Flexibel arbetstid är ett attribut som 
rapporteras ha ökat i betydelse för studenter (Dyhre, 2008). Syftet med föreliggande studie är 
att undersöka vilken effekt familjevänliga policies och flexibla karriärvägar har på upplevd 
arbetsgivarattraktion hos PAO-studenter (personal, arbete och organisation). Kan tidigare 
resultat generaliseras till studenter här i Sverige? Studien avser även att med utgångspunkt i 
tidigare undersökningar studera vilken interaktionseffekt som finns mellan framträdande 
identiteter och karriärväg och policy på upplevd attraktion till ett företag. Hypoteserna som 
studien utgår ifrån är följande: 
 
Hypotes 1: Företag som annonserar en flexibel karriärväg och familjevänliga policies kommer 
att upplevas som signifikant mer attraktivt än då företaget har en neutral annons. Företaget 
med den neutrala annonsen kommer att i sin tur upplevas som mer attraktivt än den med en 
traditionell karriärväg med traditionella policies. 
 
Hypotes 2: En interaktionseffekt mellan identitet och annonstyp prediceras. Hur attraktivt 
företaget upplevs beror på typen av framträdande identitet och annonstyp. 
Balansframträdande individer och familjeframträdande individer kommer att uppleva 
annonsen med den flexibla karriärvägen och familjevänliga policyn som signifikant mer 
attraktivt än karriärorienterade individer.  
 
 

M e t o d 
 
Urval 
 
Enkätdata samlades in från totalt 98 förstaårsstuderande på PAO-programmet (personal, 
arbete och organisation) varav 69 studenter var från Stockholms universitet och 29 från 
Uppsala universitet. En av deltagarna exkluderades från urvalet eftersom denne visade sig 
tillhöra ett annat program och befann sig i slutet på sin utbildning. Ytterligare två personer 
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föll bort på grund av internt bortfall och därmed omfattade det slutgiltiga urvalet totalt 95 
personer.  Genomsnittsåldern för undersökningsdeltagarna var 24.92 år (SD = 5.57) och hade 
arbetat heltid under 2.11 år (SD = 1.43). Urvalet bestod av 85.3% kvinnor och endast 14.7% 
män och majoriteten (83.2%) hade inga barn. Vad gäller civilstånd, så var 12.6% gifta och 
37.9% samboende och resterande 49.5% var ensamstående. Undersökningsdeltagarna 
informerades skriftligen om rådande deltagaretik angående konfidentialitet, anonymitet och 
frivillighet. Ingen kompensation utgick för deltagandet i undersökningen. 
 
 
Material 
 
Enkätens första del bestod av bakgrundsfrågor vars syfte var att få information om 
stickprovets demografiska karaktär. Attraktion till företaget mättes genom en skala 
konstruerad av Aiman-Smith, Bauer & Cable (2001) med en redovisad α reliabilitet på .95. En 
ny Cronbach’s alpha beräknades för den översatta skalan i denna studie och en α på .94 
erhölls. Skalan bestod av följande fem items: Detta skulle vara ett bra företag att arbeta för, 
Jag skulle vilja ha ett företag som detta i min ort, Jag skulle vilja arbeta för detta företag, 
Detta företag bryr sig om sina anställda och Jag tycker att detta företag är attraktivt. Svaren 
redovisades i en femgradig Likertskala, där första svarsalternativet var ”instämmer inte alls” 
och sista alternativet ”instämmer fullständigt”. Mätverktyget bygger på Aiman-Smith et al. 
(2001) definition av attraktion som ”en attityd eller generellt uttalad positiv affekt till ett 
företag, gentemot att se organisationen som en önskvärd enhet med vilken man vill inleda 
någon typ av relation”. Carless & Wintle (2007) och Honeycutt & Rosen (1997) använde 
däremot en skala bestående av 8 respektive 10 items för att mäta attraktion i sina studier. 
Bland dessa ingick ovanstående attraktionsitems men även Aiman-Smith et al. (2001) skala 
som mätte intentioner att söka ett visst jobb. De sistnämnda items ingick inte i föreliggande 
studie eftersom Aiman-Smith et al. (2001) poängterade att många forskare har tendenser att 
blanda ihop attraktivitet till företag med intentioner att söka ett arbete trots att de är två olika 
reaktioner.   
 
Varje deltagare läste endast en jobbannons som följdes av ovan nämnda påståenden. I dessa 
annonser manipulerades två olika karriärvägar och policies: en traditionell karriärväg och 
policy samt den flexibla karriärvägen med en familjevänlig policy. Beskrivningar av dessa två 
framgick i Halls studie (1990), Honeycutt och Rosen (1997), Schwartz (1989) samt Carless 
och Wintle (2007). I annonsen med den flexibla karriärvägen och familjevänliga policyn 
framkom faktorer som möjlighet till flextid, distansarbete, deltidstjänst mindre helg och 
kvällsarbete samt att företaget uppmuntrar sina anställda att göra karriär men att samtidigt 
aktivt delta i familjelivet. Ytterligare något som innefattades i jobbannonsen var att 
”avancemang finns för alla som arbetar hårt”.  
 
Vissa modifieringar fick göras dock för att jobbannonsen skulle passa svenska förhållanden 
det vill säga en annan kultur och familjepolitik än vad Australien exempelvis har. Vissa item i 
policyn behövde omarbetas pga. förlängd mammaledighet utan lön och erbjudande om 
barnomsorgs- och äldreomsorgsarrangemang. I Sverige innebär föräldraledighet att både 
pappa och mammaledighet inräknas dvs. att båda föräldrarna har rätt till hel ledighet till dess 
barnet är 18 månader (Gabinus & Göransson, 2006). Barnomsorg och äldreomsorg regleras av 
social- och familjepolitiken vilket innebär att arbetsgivare inte behöver direkt satsa på att 
förbättra dessa områden. Dessa faktorer valde jag att ersätta med erbjudandet om hushållsnära 
tjänster som en anställningsförmån, något som är aktuellt och relevant för människor här i 
Sverige och kan uppfattas som ett sätt för arbetsgivare att stötta balans mellan arbete och 
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övrigt liv. Jag valde även att, efter konsultation med två andra personer som arbetat med 
rekrytering att avlägsna en mening: ”företaget bestraffar inte anställda som sätter sina familjer 
eller livet utanför arbetet först”. Detta ansågs vara ett för starkt uttryckssätt som förmodligen 
inte skulle användas i jobbannonser i Sverige.  
 
Annonsen med den traditionella karriärvägen och policy uttalade att hårt arbete leder till 
befordran. Anställda som satsar mycket på arbetet och är villiga att jobba många timmar för 
att vara framgångsrika är dem som belönas. Några justeringar gjordes även vid översättningen 
av denna karriärväg och policy på grund av ett för kraftfullt uttryckssätt. Formuleringen ” 
Anställda måste vara villiga att prioritera företaget genom att arbeta så många timmar det 
krävs för att få arbetet gjort” ändrades till ”för anställda kan det emellanåt bli fråga om 
övertidsarbete för att få jobbet gjort”. Trots vissa ändringar fanns viktiga ord som: 
övertidsarbete, arbeta hårt, anstränger sig, befordran, resor, samt att göra karriär med i den 
översatta annonsen. 
 
Istället för den tvåsidiga policyn och karriärväg ingick som tredje jobbannons en neutral 
jobbannons utan någon specifik karriärväg och policy. Detta för att även kunna mäta 
inställningen till företaget med en annan typ av annons som varken var familjevänlig eller 
karriärorienterad. Alla annonser var identiska vad gäller det fiktiva företagsnamnet, tjänsten 
(human resource specialist) och kvalifikationer för tjänsten. Det enda som differentierade dem 
var policyn och karriärvägen. Ett fiktivt namn användes istället för ett befintligt företagsnamn 
för att undvika påverkan från andra oönskade associationer. Verkliga annonser brukar 
generellt sett presentera företaget och den branschen det verkar i. En sådan 
företagspresentation undveks i detta fall för att undvika att preferenser för vissa branscher 
skulle påverka attraktiviteten till företaget.  
 
Variabeln framträdande identitet mättes med en skala konstruerad av Lobel och St. Clair 
(1992). De skapade Identity Salience Scale för att i sin studie kunna mäta effekterna av 
karriärframträdande identiteter (eng. career identity salience) på anställdas arbetsinsatser. 
Honeycutt och Rosen (1997) samt Carless och Wintle (2007) tillämpade en förenklad version 
av skalan för att mäta individers framträdande identiteter. Den förenklade versionen är den 
som även kom att användas i denna undersökning. Skalan var utformad på så vis att 
undersökningsdeltagarna fick kryssa för det svarsalternativ som bäst skildrade dem och deras 
dagliga prioriteringar. De kunde välja mellan fem möjliga svarsalternativ (1) Jag är främst en 
familjemänniska, (2) Jag är både en familje- och karriärmänniska men lutar lite mer åt 
familjen, (3) Jag är en karriärmänniska och en familjemänniska, (4) Jag är både en 
karriärmänniska och familjemänniska men lutar lite mer åt karriär och (5) Jag är främst en 
karriärmänniska. Av dessa fem alternativ delades undersökningsdeltagarna in i tre större 
grupper. De som kryssade för de två första alternativen kategoriserades till gruppen med 
familjeframträdande identiteter, de som kryssade för alternativ tre bildade den 
balansframträdande gruppen och de som kryssade för alternativ fyra och fem kategoriserades 
som individer med karriärframträdande identiteter.     
 
 
Procedur 
 
Enkäterna distribuerades på föreläsningstid för att på det sättet kunna få större grupper att 
delta i undersökningen. För att få möjlighet att ta upp en del av lektionstiden kontaktades 
lärarna i förväg. Innan enkäterna delades ut hölls en kort presentationsanförande om mig själv 
samt syftet med studien. Endast en begränsad beskrivning av syftet framfördes muntligen och 
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även skriftligen i följebrevet eftersom ett mer utförligt formulerat syfte skulle ha kunnat 
påverka deltagarnas svar. Enkäterna delades ut slumpmässigt.  
 
 

R e s u l t a t 
 
Enkätdata insamlades från 95 deltagare. Tabell 1 presenterar medelvärden, standardavvikelser 
och korrelationer för samtliga variabler, inklusive demografiska variabler, som ingick i 
enkäten. Ålder mättes genom en öppen fråga, kön kodades (1) för kvinna (2) för man, om 
undersökningsdeltagarna hade barn frågades med (1) Ja och (2) Nej, civilstånd kodades med 
(1) för gift (2) för ensamstående (3) sambo och hade även ett öppet svarsalternativ (4). 
Företagsattraktivitet mättes med fem items där hög attraktivitet motsvarade 5 poäng och låg 
attraktivitet 1 poäng. Framträdande identiteter mättes med 1-item skala med fem 
svarsalternativ kodade från 1 till 5. De tre olika annonstyperna kodades med (1) för den 
familjevänliga (2) för den traditionella och (3) för den neutrala annonsen.  
Arbetslivserfarenhet på heltid mättes med fem svarsalternativ och kodades med (0) för ingen 
alls (1) för under 1 år (2) för 1 år till 2 år (3) för 3 år till 4 år (4) för 5 år eller mer.    
 
För att testa hypoteserna utfördes en 3 x 3 oberoende variansanalys (ANOVA) med 
framträdande identitet samt annonstyp som oberoende variabler och upplevd attraktivitet till 
företaget som beroende variabel. Variansanalysen visade en signifikant huvudeffekt av 
annonstyp på upplevd företagsattraktivitet 0,05F2,86 = 16.97 (p < 0.001). Hypotes 1 utgick dels 
från antagandet att företaget med annonsen där familjevänliga policies och flexibla 
karriärvägar framgick skulle totalt sett upplevas som signifikant mer attraktivt än de övriga 
två alternativen dels från att företaget med den neutrala annonsen i sin tur skulle uppfattas 
som signifikant mer attraktiv än den traditionella annonsen. Denna hypotes kunde styrkas med 
genomförda uträkningar (se Figur 1). Eftersom ingen interaktionseffekt framträdande identitet 
x annonstyp hittades 0,05F4,86 = 1.25 (p > 0.05) fick inte hypotes 2 något stöd.  
 
 
 
Tabell 1. Korrelationsmatris med deskriptiv statistik för alla variabler 
 
                                           Mean       SD          1           2             3            4            5          6            7             8                 
 
1. Ålder                               24,92      5,586      ─       -,031     -,832**    -,256**  -,003   -,071     -,282**   ,721**                                        
2. Kön                                    1,15       ,356                    ─        ,187         ,110       ,005     ,090      ,095       ,101  
3. Barn                                   1,83       ,376                                 ─           ,298**   ,029     ,057      ,238*    -,538** 
4. Civilstånd                          2,25       ,668                                                 ─         ,005     ,212*    ,227*     -,111 
5. Annonstyp                         1,98       ,805                                                               ─      -,057      ,211*    -,107 
6. Framträdande identitet      1,84       ,734                                                                           ─         ,110      -,080    
7. Attraktivitet till företag    16,88    4,896                                                                                       ─          -,231*  
8. Arbetslivserfarenhet          2,11     1,434                                                                                                     ─            
N = 95. *p < 0.5; **p < 0,1 
 
 
Bakgrundsvariabeln ålder korrelerar högst med företagsattraktivitet. En ANCOVA utfördes 
med variabeln ålder som kovariat för att kunna kontrollera och ta bort dess effekt på den 
beroende variabeln. Resultatet visade ändå en signifikant effekt av annonstyp 0,05F2,85 = 
17.835 samt ingen signifikant interaktion mellan variablerna framträdande identitet och 
annonstyp 0,05F4,85 = .873. 
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Parallellt med variansanalysen beräknades även deskriptiv statistik och Levene’s homogenity 
test (testar om villkoret homogena populationsvarianser uppfyllts). Det visade sig att 
homogena populationsvarianser inte kunde antas då F8,86 = 4.705 (p < .0001). Stickprovet 
bildade tre grupper efter den typ av annons som varje deltagare tilldelats. Grupperna 
omfattade inte exakt lika många individer men var ungefär lika stora. Däremot blev det fråga 
om stora varianser inom grupperna vad gäller fördelningen av framträdande identiteter (se 
Tabell 2). Då homogena populationsvarianser inte kunde antas genomfördes komplementära 
analyser i syfte att understödja det resultat som erhållits från variansanalysen. 
 
 
 
Tabell 2  Medelvärden, standardavvikelser på upplevd attraktivitet mellan och inom grupperna.  
Annonstyp        Framträdande identitet      Mean                     SD                     N 

 
   B                                  Familj                               20,600                         4,948                       10 
                                        Balans                              19,857                         3,084                       14 

Karriär                              19,429                         3,258                         7 
Totalt                               20,000                         3,714                       31 

     
    T                                  Familj                              12,077                         4,821                       13 

 Balans                             13,857                         5,894                       14 
 Karriär                            15,429                         4,649                         7 
 Totalt                             13,500                         5,264                       34 

     
    N                                  Familj                              16,273                         2,760                       11      

 Balans                              18,857                         1,561                       14 
 Karriär                             16,400                         4,098                         5 
 Totalt                         17,500                     2,776                   30              

 
    Totalt                           Familj                              15,941                         5,471                       34 

 Balans                              17,524                         4,676                       42 
 Karriär                             17,158                         4,219                       19 
 Totalt                              16,884                         4,896                       95 

 
Notera: B står för annons med familjevänlig policy och flexibel karriärväg. T står för annons med traditionell 
policy och karriärväg, N står för neutral annons utan policy. Individer grupperades i tre framträdande identiteter 
(eng. salient identity). 

 

 
                                   Figur 1. Annonstyp och framträdande identiteter 
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En envägs oberoende ANOVA med Welch’s test genomfördes i efterhand för den oberoende 
variabeln framträdande identitet och för säkerhets skull, trots att grupperna var någorlunda 
jämna, även på den oberoende variabeln annonstyp. Welch’s test är lämpligt att använda när 
det rör sig om olika stora grupper. Resultatet av variansanalysen med Welch’s test påvisade 
en signifikant effekt av annonstyp på upplevd attraktivitet F2,94 = 20.79 (p < 0.001). Endast F-
kvoten blev större än F-kvoten som framgick av den utförda flervägs variansanalysen (se 
ovan). För att kunna uppskatta var de signifikanta skillnaderna mellan medelvärdena fanns 
gjordes multipla jämförelser med Dunnett T3 tests, vilken är lämplig då homogena 
populationsvarianser inte kan antas. I linje med det signifikanta resultatet från flervägs 
ANOVA:n visade testet att företaget med den familjevänliga annonsen (M = 20.0) upplevdes 
som signifikant mer attraktiv än företaget med den neutrala (M = 17.5) och den traditionella 
(M = 13.5). Företaget med den neutrala annonsen upplevdes som signifikant mer attraktiv än 
den traditionella. Ingen signifikant effekt av framträdande identitet kunde påvisas med 
Welch’s test i likhet med vad resultaten från flervägs ANOVA visar. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet i föreliggande studie var att undersöka vilka effekter annonsen med familjevänliga 
policies och flexibela karriärvägar samt framträdande identiteter hade på upplevd 
företagsattraktivitet. Det analyserade enkätmaterialet indikerar på att en signifikant 
huvudeffekt av den oberoende variabeln annonstyp finns 0,05F2,86 = 16.97 (p < 0.001) men 
ingen signifikant interaktion mellan framträdande identiteter och annonstyp som förväntats 
0,05F4,86 = 1.25 (p > 0.05). De tre stickprovsmedelvärden som jämförs i analysen av de olika 
annonserna är relativt små (30-34 individer) vilket gör det signifikanta resultatet mycket 
intressant. Tänkbart är då att företags erbjudande som underlättar och stöttar sina anställda att 
finna balans mellan arbete och familjeliv exempelvis i form av familjevänliga policies är 
viktigt och attraktivt för unga studenter när de tänker på framtida arbetsgivare. Detta kan 
kopplas samman med det som framgår i Dyhres rapport (2008) om balans i livet som ett 
viktigt mål att uppnå för studenter när de väl är ute i arbetslivet.  
 
Undersökningsdeltagarna fick i enkätens första del svara på frågor angående ålder, kön, barn, 
arbetslivserfarenhet och civilstånd. Alla variablerna förutom kön visar signifikanta 
korrelationer med den beroende variabeln upplevd företagsattraktivitet för alla tre annonserna. 
Ålder samvarierar negativt med den beroende variabeln vilket innebär att äldre deltagare 
upplever en lägre attraktion än de yngre deltagarna. På motsvarande sätt finns ett negativt 
samband mellan arbetslivserfarenhet och attraktion och betyder då att deltagare med längre 
arbetserfarenhet upplever lägre attraktivitet, medan de med kortare arbetserfarenhet upplever 
högre attraktion till företaget. Den större delen av urvalet är visserligen yngre än 30 år, 
kvinnor, utan barn och har inte många års erfarenhet av heltidsarbete, men det är ändå 
intressanta samband att observera. Variablerna civilstånd och barn korrelerar positivt med 
företagsattraktion men detta blir en naturlig följd av att alla tre variabler korrelerar med 
varandra. Äldre individer har i detta fall barn, har arbetat under en längre period och är gifta 
och är dem som skattat en lägre attraktion till företagen. Eftersom ålder var den 
bakomliggandevariabeln som korrelerade starkast med företagsattraktivitet undersöktes 
sambandet mellan dessa med hjälp av en ANCOVA. Analysen hade dock blivit optimal om 
möjligheten att randomiserat göra indelningen i de olika grupperna hade funnits. Dessutom 
hade det varit väl till pass att göra ett pretest med ANCOVA för de kontrollerade variablerna 
men detta är något som kan tas i beaktande inför framtida forskning. Ålder tycks inte vara en 
bakomliggande faktor för de aktuella effekterna i denna studie vilket tyder på att individer 
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oberoende av ålder attraheras mest av den familjevänliga annonsen. Då ålder inte heller 
verkar vara en faktor som påverkar den icke signifikanta interaktionseffekten kan detta 
resultat bero på andra faktorer. 
 
Att ingen signifikant interaktionseffekt kunde hittas kan delvis tänkas påverkas av den ojämna 
fördelningen av framträdande identiteter och att grupperna är relativt små. Vid små stickprov 
finns alltid en möjlighet att det faktiskt föreligger en effekt men att den är för liten att 
upptäckas med ett mindre stickprov. Den olikartade interaktionseffekten mellan annonstyp 
och framträdande identitet som Honeycutt och Rosen (1997) kunde påvisa kan då möjligen 
härledas från skillnaden i stickprovsstorlek. Deras urval utgjordes av totalt 263 individer 
vilket är näst intill tre gånger större än urvalet som denna studies enkätdata bygger på. 
Eftersom den adekvata analysmetoden för denna studie ansågs vara en flervägs oberoende 
ANOVA hade det varit lämpligt att från början försöka uppnå någorlunda jämna grupper även 
för variabeln framträdande identiteter och inte enbart för typ av policy. Med tanke på 
begränsad tid och resurser blev detta svårt att åstadkomma. I efterhand utfördes istället en 
envägs variansanalys med Welch’s test och ett post hoc Dunnett T3 som tar hänsyn till 
problematik som rör olika stora stickprov. 
 
Carless och Wintle (2007) hade också ett större urval bestående av 201 individer men 
lyckades inte heller få en signifikant interaktion mellan variablerna. Andra faktorer än själva 
storleken på stickprovet kan bidra med ytterligare motiveringar till denna olikhet bl.a. 
skillnader i urvalet vad gäller demografiska faktorer (Carless & Wintle, 2007). Honeycutt och 
Rosens (1997) urval hade en medelålder som sträckte sig mellan 31-40 år, minst 10 års 
arbetslivserfarenhet, hälften hade barn och var gifta. Ytterligare en tänkvärd aspekt är att 
betydelsen av att leva ett balanserat liv har fått mer uppmärksamhet bland allmänheten under 
de senaste åren i samband med all forskning som har bedrivits inom området (Carless & 
Wintle, 2007; Allvin et al., 2006) vilket eventuellt kan bidra till en mer generell attraktion till 
balansvänliga policies oavsett framträdande identitet. Urvalet i föreliggande studie bestod av 
PAO-studerande vilket också kan tänkas motivera deltagarnas preferenser för den 
familjevänliga annonstypen oberoende av identiteten. Det kan vara rimligt att anta att PAO-
studenter är mer medvetna om olika företeelser vid utvärderandet av annonser och är inte fullt 
så representativa för resten av populationen.  
 
Den identifierade huvudeffekten ligger, som väntat, i linje med Honeycutt och Rosen (1997) 
resultat och delvis med det som Carless och Wintle (2007) fick stöd för. Alla antaganden som 
ingick i alternativhypotes 1 kunde styrkas i denna studie. En skillnad mellan hypotes 1 i 
föreliggande studie och de övriga två studierna är att den tvåsidiga karriärvägen istället 
ersattes med en neutral annons utan policy. På grund av den kraftiga kritik som denna 
karriärväg associeras med enligt Hall (1990) och andra forskare samt strävan att skapa en 
bättre ekologisk validitet för studien togs beslutet att ersätta denna karriärväg med en neutral 
annons. Den neutrala aspekten kan bidra till att erhållna resultat generaliseras till en mer 
verklighetsförankrad miljö. Jobbsökanden möts oftast av en begränsad mängd information i 
annonser där det inte är lika vanligt att utförliga företagspolicies formuleras. Exempelvis en 
annons som inkluderar en strikt traditionell policy och karriärväg förekommer inte så ofta 
fastän det möjligen kan vara så att traditionella arbetsvärderingar praktiseras inom företaget.  
 
En viktig aspekt att ha i åtanke när det gäller studier som bygger på självrapporter är risken 
för metodeffekter som exempelvis social önskvärdhet (Breakwell, Hammond, Fife-Schaw & 
Smith, 2006) vilket innebär att individer inte vill framstå som sämre än andra i besvarandet av 
enkäter. Familjevänliga policies går främst ut på att underlätta livet som förälder och är för 
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många unga studenter inte en roll som ingår i deras liv för tillfället. Däremot är det en roll 
som många kommer att inta i framtiden, vissa tidigare än andra. Många arbetsförutsättningar 
som ingår i en familjevänlig policy kan faktiskt vara relevanta för att finna en balans även 
utan att vara förälder som exempelvis flextid och distansarbete.  
Mätverktyget justerades inför denna studie i syfte att stärka dess begreppsvaliditet. Items som 
mäter intentioner att aktivt söka ett arbete valdes att exkluderas från attraktionsskalan. De 
ursprungliga skalkonstruktörerna dvs. Aiman-Smith et al. (2001), utvecklade två olika skalor, 
en för att mäta aktiva intentioner att söka ett arbete och en annan för att mäta 
företagsattraktivitet. Forskarna fick stöd för sin hypotes om att dessa två begrepp vad gäller 
rekrytering inte kan likställas med varandra och att de prediceras av olika faktorer (Aiman-
Smith et al., 2001). Även Chapman et al., (2005) är av uppfattningen att dessa två begrepp är 
skilda från varandra och ska mätas på olika sätt. Istället för att se på begreppen som synonyma 
kan ett lämpligt resonemang vara att upplevd företagsattraktivitet troligen kan betraktas som 
en förutsättning för att gå vidare och aktivt söka arbetet på ett specifikt företag.  
 
Framträdande identiteter mättes genom att låta deltagarna fundera kring sina dagliga 
prioriteringar och därefter välja den identitet som bäst beskrev dem. I framtiden kan det vara 
av intresse att utveckla en mer komplex skala för att bestämma själva grupperingen av 
individer efter typ av framträdande identitet. Vidare kan det, för att bättre kunna kontrollera 
problemet med olika stora identitetsgrupper, vara relevant att från allra första början låta 
deltagarna fylla i frågor som rör framträdande identiteter. Därefter dela upp dem i någorlunda 
jämna grupper för att sedan slumpmässigt dela ut annonserna.  
 
Inom ramen för denna studie kan det vara viktigt att förstå vad som ligger bakom upplevelser 
av arbetsgivarattraktion. Med tanke på studiens signifikanta resultat kan det således tänkas 
vara en bra idé för företag att ur ett employer branding perspektiv aktivt välja att förmedla 
effektiva familjevänliga budskap till potentiella arbetssökanden. Employer branding teorin 
menar att företag för att upplevas som attraktiva bör arbeta för att skapa en positiv image som 
når fram till rätt grupp av individer (Backhaus & Tikoo, 2004). Familjevänliga policies och 
karriärvägar kan vara ett sätt att skapa en arbetsgivarimage som förmedlar att företaget bryr 
sig om sina anställda. Om symboliska associationer som dessa matchar med den enskilda 
individens värderingar, egna behov och önskemål påstås individen attraheras av företaget 
(Chapman et al., 2005; Judge & Bretz, 1992). Vidare redogör teorin för den avgörande 
betydelsen symboliska faktorer har i attraktionssyften och belyser hur funktionella faktorer 
som lön hamnar i bakgrunden för individer. Framförallt då konkurrens i arbetslivet medför att 
de funktionella aspekterna som företagen erbjuder är relativt lika för branschen (Barrow & 
Mosley, 2005). I dagsläget kan det därför vara lönsamt att försöka differentiera sig som en 
familjevänlig arbetsgivare och särskilja sig från liknande företag som verkar i samma bransch. 
Organisationer som har möjlighet att tillämpa familjevänliga policies i praktiken genom 
exempelvis arbetsvillkor som flextid, distansarbete och hushållsnära tjänster bör följaktligen 
ta reda på om detta kongruerar med målgruppens behov och värderingar för att kunna erhålla 
positiv respons. Denna studies resultat pekar på att en sådan tendens verkar finnas hos unga 
individer som inte ännu men inom en snar framtid, kommer att befinna sig på 
arbetsmarknaden på heltid. Konklusionen är att familjevänliga annonser kan bidra till en hög 
upplevd arbetsgivarattraktion vilken stöds av tidigare forskning (Honeycutt & Rosen 1997: 
Carless & Wintle, 2007). Slutsatsen bör givetvis beaktas med varsamhet då möjligheten att 
generalisera till andra studentgrupper, enbart med denna studie som underlag, är begränsad. 
Vidare är könsfördelningen i urvalet kraftig snedfördelad vilket medför att resultatet i 
huvudsak gäller för unga kvinnor.   
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Med alla begränsningar i åtanke tyder resultaten ändå på att familjevänliga policies upplevs 
positivt av studenter. För arbetsgivare som önskar skapa en bra image i syfte att attrahera 
kompetent arbetskraft är resultatet i denna studie värt att uppmärksamma. Speciellt då 
tillämpandet av dessa policies anses underlätta balans och minska konflikter mellan arbete 
och familjeliv. Dessutom påstås praktiserandet av familjevänliga policies i längden kunna 
associeras till högre arbetsprestation, en positiv inställning till arbetsgivaren, hög arbetstrivsel, 
ökad engagemang och minskad stress hos anställda (Allvin et al., 2006; Barrow & Mosley, 
2005).   
 
Framtida forskning bör för att nå djupare förståelse kring effekterna av familjevänliga policies 
och arbetsgivarattraktion studera området i relation till andra faktorer som anses spela en 
viktig roll för upplevd attraktivitet. Backhaus och Tikoo (2004) nämner i sin artikel att 
funktionella faktorer som exempelvis lön till viss del också är viktiga i uppbyggandet av en 
bra arbetsgivarimage, dock inte lika avgörande som de symboliska faktorerna men fortfarande 
av betydelse. Boswell et al. (2003) kom bland annat fram till att kompensation och förmåner 
samt andra organisatoriska faktorer var viktiga för upplevelsen av attraktivitet. Kunskaper om 
hur långt in i rekryteringsprocessen familjevänliga policies är relevanta för individer är 
ytterligare något som framtida studier kan inrikta sig på att besvara.  
 
Huruvida balans mellan sfärerna uppnås är även avhängigt hur individen väljer att organisera 
arbetet i förhållande till det övriga livet (Allvin et al., 2006). Organisationer kan erbjuda 
familjevänliga program men det är samtidigt individens ansvar att själv nyttja detta till sin 
fördel och försöka uppnå en lämplig balans. Sammanfattningsvis anger resultaten att 
familjevänliga policies även för unga PAO-studenter i Sverige bidrar till högre upplevd 
attraktivitet i jämförelse med de övriga två annonserna. Inga specifika preferenser för policy 
beroende på framträdande identitet kunde hittas. Studien utgör ytterligare ett styrkande 
underlag för de nyttorna som kan medfölja av policies skapade för att underlätta balansen. 
Familjevänliga annonsers attraktionskraft är således något som bör vara av intresse för 
arbetsgivare som ämnar att i en konkurrensfylld arbetsmarkand attrahera unga kompetenta 
individer till sina företag.  
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