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Abstract 

 

Den ökade konkurrensen om specialiserad kompetens är idag påtaglig för många arbetsgivare. 

Svensk industri är en av de branscher som berörs av detta och då framför allt på grund av en ökad 

brist på ingenjörer. Organisationen AB är en av aktörerna där denna utveckling är aktuell och 

kompetensbristen gör att organisationen behöver en effektiv strategi för att säkerställa en stabil 

kompetensförsörjning. Ett led i utformandet av en strategi innebär att undersöka vilka värden och 

villkor potentiella arbetstagare prioriterar vid val av arbetsgivare. Denna studie ämnade därför att 

undersöka ifall organisationens kommunicerade värden och villkor överensstämmer med vad 

ingenjörer inom generation Y önskar hos sin arbetsgivare. För att operationalisera syfte och 

frågeställningar användes både en kvantitativ och kvalitativ metod, och studien genomfördes med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med HR- och marknadsansvariga på organisationen samt via en 

enkät som delades ut till 52 ingenjörsstudenter vid Umeå universitet. Resultatet visar att 

organisationen främst vill attrahera ingenjörer med sina värdeord men lägger också vikt vid 

karriärmöjligheter och personlig utveckling samt ett gott arbetsklimat. Resultatet från enkäten 

belyser att trevliga arbetskamrater, gott ledarskap samt att ha ett intressant och meningsfullt 

arbete är det som ingenjörerna lockas mest av.  

Nyckelord: Employer Branding, Kompetensförsörjning, Employer of Choice, Ingenjörer, 

Arbetslivsvärderingar och Värden och Villkor 
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1. Inledning 

 

I och med en allt mer globaliserad arbetsmarknad har konkurrensen om kompetens hårdnat. En 

arbetstagare med mer specialiserad och eftertraktad kompetens har idag fler möjligheter att välja 

och vraka bland arbetsgivare, särskilt inom de branscher där det råder kompetensbrist. Denna 

utveckling påverkar i allra högsta grad inte bara globala koncerner utan även mindre svenska 

aktörer. Svensk industri är en av de branscher som kommer beröras av detta, och i en rapport från 

SCB (2013) redovisas en brist på 30 000 ingenjörsutbildade år 2030.  Detta understöds av en 

debattartikel i Ny Teknik (2013), där flertalet tunga företrädare för svensk industri varnar för en 

kommande obalans i arbetskraftstillgången. Detta sätter en allt större press på organisationer att 

marknadsföra sig som attraktiva arbetsgivare för att stå sig i konkurrensen om den kompetens 

som de behöver och för att nå önskat resultat (Lings, Gudergan & Wilding, 2010).  Det medför 

också att det blir allt viktigare att stå ut i mängden av potentiella arbetsgivare när det gäller 

arbetsvillkor och förmåner: arbetsgivare måste kunna locka med eftertraktade värden och villkor 

som exempelvis flexibla arbetstider eller god karriärutveckling för att på så sätt uppmärksammas 

av potentiella arbetstagare.  

 

Tack vare att möjligheten att kunna jobba och bo världen över har förenklats samt att fler 

mångfacetterade yrken har dykt upp är arbetskraften också mer mobil och villig att prova nya 

jobb och arbetssätt. Därför krävs en utarbetad strategi för hur arbetsgivarna ska attrahera men 

också långsiktigt bevara sin arbetskraft. Dyhre och Parment (2013) menar att Employer Branding 

är ett sätt för arbetsgivare att genom sitt varumärkes skapa effektiva metoder för att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt personal. 

 

Ett relaterat fenomen som också uppmärksammats är de förändringar som skett i attityder kring 

värden och villkor som arbetstagare prioriterar hos arbetsgivare: vad värdesätter arbetstagare allra 

högst i en anställning? (Svenskt Näringsliv, 2008) 

På grund av en föränderlig omvärld har arbetskraft idag andra parametrar vilka de utgår ifrån när 

de ska välja arbetsgivare vilket bland annat uppmärksammas i en undersökning från Boman, 

Lejsved och Pernemalm (2010).  
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En organisation som påverkas av dessa förändringar är Organisationen AB i Umeå, Västerbotten. 

Som en tillverkare av högteknologiska jordbruksprodukter står de inför utmaningen att attrahera 

ingenjörer med rätt kompetens där ett proaktivt arbete med Employer Branding kan vara en 

nyckel till framgång.   

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Organisationen X 

Organisationen är ett industriföretag specialiserat på jordbruksbranschen och grundades i 

Norrland. De har sedan starten främst fokuserat på att tillverka högteknologiska 

jordbruksredskap. Över dess 60-åriga livstid har företaget vuxit och är idag marknadsledande 

leverantör i 15 länder, äger 25 % av världsmarknaden inom sitt segment. Organisationen har 

kontor över hela världen, med sitt huvudkontor beläget i Umeå, samt sin största fabrik i Norrland. 

På huvudkontoret sitter förutom VD och högsta ledningen även HR, marknadssegmentet samt 

ekonomiavdelningen, och innefattar 26 personer. Industribranschen som organisationen befinner 

sig i har förändrats mycket de senaste decennierna i och med IT-teknikens intåg, vilket har lett till 

att kampen om rätt kompetens hårdnat arbetsmarknadsaktörerna emellan. De ser en ökad 

konkurrens om den specialiserade arbetskraften i takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer 

avancerade. Detta gör att en särskild insats måste riktas mot de personer som besitter den 

kunskap organisationen behöver för att kunna utvecklas. De har därför sedan en tid tillbaka 

utformat en anpassad Employer Branding-strategi för att se till att de kan attrahera den bästa 

kompetensen med rätt förutsättningar. Denna strategi syftar till att medarbetare med rätt 

kompetens söker sig till organisationen, och att de inom branschen ska ses som en Employer of 

Choice. De värden och villkor som organisationen marknadsför sig med som arbetsgivare ska 

matcha de önskemål som framtida medarbetare har. För att ha en så effektiv strategi som möjligt 

bör det inte finnas en diskrepans mellan dessa två. Denna studie syftar till att undersöka om så är 

fallet.  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur en arbetsgivare med hjälp av Employer Branding vill 

framstå som attraktiv och hur dessa värden och villkor överensstämmer med vad ingenjörer inom 

generation Y söker hos en framtida arbetsgivare.   

   

1. Vad kommunicerar organisationen med sin Employer Branding för att attrahera 

ingenjörer inom generation Y? 

2. Vad värderar ingenjörer inom generation Y hos deras framtida arbetsgivare? 

3. Hur ska detta förstås utifrån teorin om generation Y och dess arbetslivsvärderingar? 

 

4. Litteraturgenomgång 

 

4.1 Varumärkens inflytande  

 

Varumärke har länge varit något förknippat med konsumenter och produkter, och arbetet med 

detta har skett hos välkända företag med omfattande marknadsföringsavdelningar. Idag pratas det 

istället om allt från det personliga varumärket till de värderingar och rykten som omger företag 

(Barrow & Mosley, 2006). HR-avdelningar har i allt större utsträckning insett värdet av ett 

varumärkesbyggande som en del av sin rekryteringsstrategi, där ett kraftfullt varumärke kan ge 

konkurrensfördelar i kampen om nyckelkompetens (Hetrick & Martin, 2006).  

 

4.2 Introduktion av Employer Branding som koncept 

 

“We think of the Employer brand as a product that we have sold and that an employee has 

bought. It is important to know that they are happy with the product after the point of sale, and to 

be sure that we are living up to the promises we made them” Jean-Claude le Grande Corporate 

Strategic Recruiter Director, L’oreal: le Grande, 2005, p. 61. Via Dyhre & Parment (2013).  
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Le Grande menar alltså på att Employer Branding är ett sätt att marknadsföra ett företag som 

arbetsgivare, att framhäva de unika värden och fördelar som en anställning hos företaget innebär. 

Dyhre och Parment (2013) menar att Employer Branding är ett arbetsgivarvarumärkes förmåga 

att skapa effektiva metoder för att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. 

Varumärkesbranding kan i en rekryteringskontext ge företag ett försprång eftersom potentiella 

arbetstagare redan har kännedom om företagets produkter och arbetsvillkor sedan innan (Lings, 

Gudergan & Wilding, 2010). 

 

4.3 “The Employer of Choice” 

 

Något som många företag jobbar för är att bli vad som kallas ”Employer of Choice” (Martin, 

Beaumont, Doig, Pate, 2005). Att vara en Employer of Choice inom sin bransch innebär att ses 

som den mest attraktiva arbetsgivaren och som en organisation med mycket god förmåga att 

utveckla och behålla befintlig personal (Curran, 2003). Denna strategi innebär satsningar på den 

externa- och interna marknadsföringen (Backhaus & Tikoo, 2004). Extern marknadsföring riktas 

mot potentiella arbetstagare, och innebär att nå ut till personer utom organisationen och kallas 

outreach. Detta kan exempelvis göras genom reklamkampanjer, annonser och andra liknande 

insatser. Den interna marknadsföringen berör i kontrast till den externa istället de anställda som 

redan finns inom organisationen. Detta arbete fokuserar på att motivera redan anställd personal 

att stanna inom företaget, exempelvis genom att designa belöningssystem, utveckla karriärvägar 

och erbjuda personlig utveckling. Enligt Martin et al (2005) innebär Employer of Choice-strategin 

också att det finns en stark överensstämmelse i det budskap som marknadsförs internt och 

externt. 

 

4.4 Arbetsmarknadens och organisationers nya förutsättningar - 

behovet av Employer Branding 

 

I och med den tekniska utveckling som skett de senaste årtiondena har många tidigare yrken 

fasats ut och ersatts av maskiner och datorer, vilket har lett till en ökad efterfrågan av mer 

mångfacetterad kompetens. Många av dagens yrken har blivit allt mer komplexa; 
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arbetsuppgifterna är inte längre renodlade, utan innebär fler strategiska beslut, större målfokus, 

mer tyngd på effektivitet och krav på samarbetsförmåga. (Dyhre & Parment, 2009). Denna ökade 

komplexitet i arbetsuppgifter och organisationsstruktur kräver mer specialiserad kompetens och 

arbetsgivare tvingas därför lägga mer tid på att hitta rätt person för jobbet. Rekryteringsprocessen 

har därför blivit mer avancerad och kan idag inrymma ett tyngre fokus på extern marknadsföring 

för att i ett initialt skede locka till sig rätt kandidater. Employer Branding-strategier kan alltså 

idag utgöra en viktig hörnsten i att hitta den kompetens som kan föra företagen framåt och lyckas 

i branschen. Dyhre och Parment (2009) diskuterar också vad Employer Branding kan ge för 

effekt på rekryteringsprocessen; ett starkt arbetsgivarvarumärke ger effekten att nyckelkompetens 

aktivt söker sig till företaget istället för företaget själva behöver investera tid och kapital på att 

söka upp kandidater. 

 

4.5 Förändringar på arbetsmarknaden: Generation X och Y 

 

Sveriges arbetsmarknad har under de senaste decenniet upplevt och fortsätter att uppleva stora 

förändringar i arbetskraften. Majoriteten av 50- och 60-talisterna närmar sig pensionsålder medan 

allt fler 80- och 90-talister träder in på marknaden (Karlsson, 2010). Flertalet forskare, bland 

annat Biggs, Lewis & Luscombe (2013) och Sheahan (2005) argumenterar för att det finns 

tydliga karaktärskillnader mellan olika generationer i denna arbetsmarknadskontext. Skillnaderna 

består framför allt av hur dessa generationer ser på Work-Life Balance och vad man förväntar sig 

av en arbetsgivare (Twenge et al., 2010). Katherine T. Smith (2010) diskuterar innebörden av 

Work-Life Balance: 

 

“The term work-life balance refers to people spending sufficient time at their jobs while also 

spending adequate time on other pursuits, such as family, friends, and hobbies.” Katherine. T 

Smith (2010). pp 1. 

 

Begreppet beskriver alltså att det ska finnas en jämvikt mellan privatliv och arbetsliv, där båda 

får tillräckligt med utrymme.  Arbetskraften idag brukar kategoriseras i följande generationer: 

Baby Boomers (födda mellan 1946–1964), generation X (födda mellan 1965–1981), och 

generation Y (födda mellan 1982–1999) (Twenge et al., 2010).  
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4.5.1 Generation Y 

 

Generation Y är alltså det snabbast växande segmentet på Sveriges arbetsmarknad idag. (Larsson, 

2008). Fürth et al (2002) diskuterar de huvudsakliga karaktärsdragen för denna generation. De 

menar bland annat att de har ett ökat fokus på flexibilitet, både när det gäller variation i 

arbetsuppgifter men också möjliga karriärvägar. Generation Y är intresserade av tydliga 

karriärvägar inom sin nuvarande organisation, men har också ett ständigt fokus riktat utåt mot 

alternativa arbetsgivare. De vill alltså hålla sig á jour med vilka möjligheter som finns för sin 

personliga utveckling och möjligheten att avancera i sin karriär. (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Generation Y prioriterar även ett gott ledarskap, som de kan utvecklas av och där de ges utrymme 

till att vara självständiga (Biswas och Suars, 2014). En arbetsmarknad med fler karriärvägar har 

medfört en förändring i attityder mot arbetsgivare. Generation Y har till skillnad från X en mer 

pragmatisk syn på en anställning, vilket inneburit en minskad lojalitet gentemot arbetsgivare 

(Dyhre & Parment, 2009) och en mer mobil arbetskraft. Generation Y har alltså lättare för att 

byta arbetsgivare under sin karriär. Denna inställning gör det allt viktigare för arbetsgivare att 

jobba på strategier som kan binda dessa karriärister till den egna organisationen. (Jerrysson & 

Ronström, 2008). 

 

I och med att generation Y fått en allt mer framträdande roll på arbetsmarknaden har de även 

gjort ett större intryck på arbetsgivare, och arbetsgivarna har uppmärksammats på förändringen i 

arbetslivsvärderingar (Larsson, 2008). Till skillnad från generation X ställer generation Y större 

krav på arbetet överlag, att det bland annat ska kännas meningsfullt och arbetet de utför ska göra 

skillnad (Dyhre & Parment, 2009). Krav ställs också i större utsträckning på att arbetslivet ska gå 

att kombinera med privatlivet, en Work-Life Balance. Synen på att det var jobbet som gav livet 

mening har ändrats, nu är arbetet istället en del av livet och ska ställas i relation till familj, fritid 

och vänner (Fürth et al. 2002).  

    

I en undersökning gjord av Boman, Lejsved och Pernemalm (2010), presenteras vilka faktorer 

som påverkar de ungas bild av vad som är en attraktiv arbetsgivare: 
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Figur 1.  Faktorer som attraherar unga mellan 16-29 år enligt en SIFO-undersökning från 2012. 

(Trainee södra norrland, 2013).  

 

Unga idag värdesätter alltså trevliga arbetskamrater, ett intressant och meningsfullt arbete och att 

känna en stolthet över sin anställning mer än hårda värden som exempelvis hög lön och andra 

förmåner. Anställningstrygghet är också något som premieras vilket styrks av en SIFO-

undersökning från 2012 där trygga jobb ansågs viktigare än både status och hög lön. Generation 

Y har alltså en mer känslomässig syn på sin arbetsgivare och sin arbetssituation.  De värderar 

alltså Emotional Benefits, såsom gott arbetsklimat, trevliga arbetskamrater, medbestämmande och 

inflytande över egna arbetsvillkor (Dyhre & Parment, 2009).  

 

4.6 Branding, Identitet och Identifikation 

 

Generation Y:s mer känslomässiga inställning har också påverkat hur företag arbetar med sina 

varumärken. Barrow & Mosley (2005) menar att:  

 

“Most brands have shifted their main focus away from what the brand does (easy to copy) to how 

it will make you feel (easier to differentiate)” 

 

Detta eftersom generation Y idag har större tendens att se varumärket som en del av sin identitet, 

de är de värderingar och den livsstil som varumärket representerar (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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Därför har det blivit allt viktigare för företag att styrka sitt varumärke och förmedla de 

värderingar som de står för (Barrow & Mosley, 2005).   

 

4.7 “The Employer Branding Process” 

 

I arbetet med att utforma en stark Employer Branding-strategi samt att bli en Employer of Choice 

har det svenska företaget Universum utformat “The Employer Branding Process”.  Steg ett i 

processen innebär en kartläggning av företagets attraktionskraft, hur stark organisationens 

Employer Brand är, både internt och externt. Det är av stor vikt att få insikt i hur attraktiva de är 

för olika målgrupper. Med detta i åtanke blir det enklare att anpassa sina kommunicerade värden 

och villkor efter målgruppen. 

 

I steg två i processen beskriver byrån Universum (2009) den teoretiska modellen EVP - 

Employer Value Proposition - som ett användbart verktyg. Enligt dem handlar EVP om att 

besvara följande fråga: 

 

“Why should a talented person that we want to recruit choose to work for our organization and 

what is in it for him/her?”  

 

Det handlar alltså om att utarbeta och presentera ett koncept med unika värden som företaget står 

för och vad som kan erbjudas till de personer som man vill rekrytera. Det gäller att övertyga 

dessa personer om att detta är rätt arbetsplats för dem. Författarna diskuterar vidare att det är av 

stor vikt att de värden och villkor som presenteras faktiskt efterföljs, att det som erbjuds är 

anpassat efter målgruppen och att det också till viss del särskiljer sig från vad arbetsgivare i 

branschen erbjuder.  

 

Ett effektivt verktyg för att klarlägga sin nuvarande EVP är enligt Dyhre & Parment (2009)  att 

göra en IPI-analys, identitet, profil och image: 
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1. Identitet. Vem man är som organisation. För att svara på detta krävs en förståelse för hur de redan 

anställda uppfattar företaget. Vilka gemensamma värden uttrycks?  

2. Profil. Vilken typ av arbetsgivare organisationen önskar sig vara. Profileringen innebär att 

undersöka vilka generella uppfattningar medarbetare har om företaget som arbetsgivare för 

stunden, men också i framtiden.  

3. Image. Hur organisationen uppfattas som arbetsgivare av olika målgrupper, research som med 

fördel kan utföras med hjälp av kvantitativa kartläggningsmetoder.  

 

 

Figur 2. IPI-analysens tre delar.  

 

 

Som figur 2 visar finns goda förutsättningar för att utforma en kraftfull EVP om det finns en 

samstämmighet mellan företagets identitet, profil och image, vilket illustreras i mittpunkten av 

figur 2. Den ska också vara sanningsenlig, attraktiv och differentierad Dyhre & Parment, 2009). 

Utmaningen ligger i att den interna och externa bilden ska hänga samman med det företaget vill 

kommunicera.  

 

I steg tre i processen ligger fokus på att identifiera rätt kommunikationskanaler och koordinera 

arbetet med EB med andra varumärkesbyggande aktiviteter. Ett exempel menar Dyhre & Parment 

(2009) är studenter i generation Y. Undersökningar visar att de föredrar personlig kontakt och 

Identitet 

Image Profil 
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lättillgänglig information för att få veta mer om organisationen, vilket alltså styrker att 

kommunikationskanalerna bör anpassas efter målgrupp.  

 

Steg 4 innebär att uttrycka sin EVP i linje med företagets övriga brandingaktiviteter. Det ska 

alltså finnas ett helhetskoncept i de budskap som företaget kommunicerar oavsett 

kommunikationskanal. Här understryks även att det är viktigt att företagets anställda fungerar 

som ambassadörer för dessa budskap och agerar i linje med dem.  

 

I steg 5 ska förarbetet med EVP-konceptet sedan implementeras. Här är det viktigt att vara öppen 

för justeringar längs vägen för att på ett effektivt sätt lyckas införliva strategin. I detta steg ska 

företaget utforma mätbara mål och önskvärda resultat för att i ett senare skede kunna utvärdera 

och eventuellt omstrukturera Employer Branding-arbetet.  Enligt undersökningar gjorda av 

Universum (2009) är företag med ett tydlig och målgruppsanpassat arbetsgivarvarumärke 

kostnadseffektiva när det gäller att attrahera, anställda och behålla medarbetare.  

 

5. Metod 

 

För att uppnå studiens syfte, att undersöka de villkor och värden som organisationen 

kommunicerar med sin Employer Branding samt att ta reda på vad ingenjörer inom generation Y 

önskar hos en arbetsgivare, har två undersökningar genomförts. I följande avsnitt redovisas den 

forskningsmetod och ansats som legat till grund för studien samt en beskrivning av hur arbetet 

gått till.  

 

5.1 Undersökningsdesign del I 

För att besvara vår första forskningsfråga valde vi att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. Då syftet var att kartlägga kommunicerade värden och villkor ansåg vi det 

betydelsefullt att ge respondenterna tillräckligt med utrymme för att fritt kunna diskutera kring 

ämnet. Med detta i åtanke ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var det kvalitativa verktyg 

som passade studien allra bäst. Enligt Bryman (2008) kan en kvalitativ metod vara lämplig vid 

tillfällen där forskningsstrategin ska fungera teorigenerande, alltså har en mer induktiv och öppen 
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ingång. Den ger också möjligheten till en fördjupad analys, vilket ansågs betydelsefullt i detta 

fall. Andra argument för att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att det ger möjlighet 

att ställa kompletterande frågor till det som uppfattas vara särskilt viktiga svar, och att de skapar 

möjligheter för mer utförliga och detaljerade svar. Denna flexibilitet ansåg vi vara av särskild vikt 

för att kartläggningen skulle bli så fyllig som möjligt.  

  

5.1.1 Förarbete och intervjugenomförande 

 

Under detta avsnitt beskrivs konstruktionen av intervjuguiden och intervjukontexten. Till grund 

för intervjufrågornas formuleringar ligger syftesfrågans utformning och den tidigare 

litteraturgenomgången. 

 

De faktiska intervjuerna föranleddes av utformandet av en intervjuguide (se bilaga 1). Guiden 

syftade till att fungera som en kvalitetssäkrare genom att ställa oss frågan: vilken information 

behövs för att besvara det valda syftet? 

Enligt Bryman (2008) innebär detta att frågorna ska beröra de huvudsakliga områden och teman 

studien ämnar att undersöka, men också vad respondenterna kan tänkas tycka är av störst 

betydelse. För att ge en överblick och säkerställa att alla områden berördes delades frågorna 

därför in i ämnesområden. För att ytterligare säkerställa intervjuguidens kvalitet presenterades 

den för handledaren. Dessa intervjuer genomfördes sedan med tre medarbetare inom företaget 

som har huvudansvar för Employer Branding-strategin. De bokades efter vårt initiala möte och 

utfördes på huvudkontoret i Umeå och pågick cirka 30 minuter vardera. Under själva 

genomförandet följdes frågornas form och ordningsföljd i huvudsak, med några undantag för att 

intervjun skulle få en mer naturlig gång.  

 

Datamaterialet från intervjuerna analyserades sedan genom en innehållsanalys. Detta är ett 

angreppssätt som lämpar sig vid analyser av textmaterial eftersom det på ett metodiskt och 

replikerbart vis kan koda materialet till teman eller ämnesområden (Bryman, 2008). Metoden 

lämpar sig också för att på en mer djupgående nivå kunna hitta underliggande innebörder i texten. 

Vi bearbetade materialet genom att kvantifiera ord och meningar och skapa koder utav dessa.  

Koderna grupperades sedan till kategorier, vilka skulle spegla det mest essentiella budskapet i 
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datamaterialet. Målet var att fördela koderna i relevanta kategorier men också säkerställa att de 

inte placerades i fler kategorier än en. Ett exempel på detta denna process är kategorin “Karriär & 

utvecklingsmöjligheter”. Denna kategori skapades från koder som ”personlig utveckling”, 

”interna karriärvägar” och ”high-potentials” vilka var tydligt framträdande i datamaterialet på så 

sätt att de var frekvent förekommande. Dessa moment genomfördes för att säkerställa att de 

viktigaste aspekterna av företagets Employer Branding-strategi uppdagades. Som ett komplement 

till intervjumaterialet försågs vi även med intern sekundärdata från uppdragsgivaren. Detta i form 

av bildspel, dokument och policys för att ge oss en bredare bild av Employer Branding-arbetet 

och hade här som fördel att författarna till vårt material även var respondenter i intervjuerna. 

Detta innebar att vi inte endast behövde förlita oss på respondenternas svar, utan även tilläts 

analysera deras Employer Branding-strategi på egen hand och samtidigt ges ett rikare innehåll. 

Även detta material kodades genom en innehållsanalys.  

 

5.2 Undersökningsdesign del II 

 

Med utgångspunkt i litteraturgenomgången trädde en teori om generation Y:s  

arbetslivsvärderingar fram. För att besvara vår andra forskningsfråga använde vi oss därför av en 

kvantitativ och hypotesprövande forskningsmetod. En kvantitativ metod är lämplig i en kontext 

där forskaren önskar pröva hypoteser, en deduktiv metodansats, men också där resultatet också 

ska kunna generaliseras över en större population (Bryman, 2008). Generaliseringen möjliggörs 

enligt författaren av att den kvantitativa metoden i större utsträckning behandlar fler respondenter 

än den kvalitativa men också mer matematisk. Med vår teoretiska bakgrund i åtanke och tidigare 

undersökningar gällande arbetslivsvärderingar ansåg vi det därför denna metod som passande. 

Valet av enkät som verktyg framgick snart också som mest strategiskt då målet var en insamling 

av relativt mycket data under begränsad tid.  

 

Att avgränsa studien och rikta denna mot ingenjörer framkom framför allt med tanke på den brist 

som råder på den svenska arbetsmarknaden. I undersökningar från SCB mellan åren 2002-2013 

beskrivs det att hälften av landets ingenjörer saknar formell utbildning (SCB, 2013). Detta gör att 

det från ett arbetsgivarperspektiv har blivit allt viktigare att finna lösningar för att locka 

kompetent arbetskraft. Forskning kring generation Y:s arbetslivsvärderingar visar också att det 
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skett en förändring i vad arbetstagare prioriterar hos arbetsgivare, vilket gör en fallstudie riktad 

mot individer i denna generation samt en aktör inom Sveriges industri lämplig. Fallstudien 

möjliggör en jämförelse mellan ingenjörer inom generation Y:s arbetslivsvärderingar, teorin om 

generation Y samt om en specifik arbetsgivares marknadsförda värden och villkor samstämmer 

med dessa.  Fokus ligger alltså på att beskriva ett fenomen dess verkliga kontext.  

 

5.2.1 Enkätkonstruktion och genomförande 

 

I detta avsnitt beskrivs konstruktion av enkätens frågor och dess formuleringar. 

 

Som utgångspunkt för dessa ligger litteraturgenomgången men också delvis den tidigare 

rapporten Framgångsrik Generationsväxling (Boman, Lejsved & Pernemalm, 2010), en rapport 

vilken också syftade till att kartlägga ungas (16-29 år) arbetslivsvärderingar.  Förutom dessa har 

även värdeorden samarbete, delaktighet och ansvar mätts genom flertalet indikatorer. 

Anledningen till detta var att uppdragsgivaren såg ett intresse i att undersöka om deras valda 

värdeord var något som ingenjörerna prioriterade.  

 

Med tanke på studiens fokus gjordes ett målinriktat urval på gruppen ingenjörsstudenter, då dessa 

åldersmässigt tillhörde generation Y, samt tillhör den specifika yrkesgrupp vi avgränsat oss till 

inom svensk industri. Enkätundersökningen genomfördes med en pappersenkät och 

distribuerades under två dagar till 52 studenter, närmare bestämt genom att besöka de berördas 

föreläsningar och seminarium. Dessa 52 studenter kan ses som ett stickprov ur populationen 

ingenjörsstudenter vid det valda universitetet och hade alltså lika stor chans att väljas ut som de 

andra i populationen. Samtliga av de tillfrågade besvarade enkäten, dock bortföll en respondent 

på grund utav att enkäten inte slutfördes. Bortfallet var alltså mycket lågt. Enkäten kom att bestå 

av 26 påståenden som respondenterna ombads ta ställning till på en skala mellan 1-5, en så kallad 

Likertskala. Svaret på varje enskilt påstående poängsätts och summan av poängen anger styrkan i 

attityden (NE, 2016). Även variablerna kön och ålder kom att inkluderas, detta för att undersöka 

eventuella köns- och åldersskillnader. Respondenternas ålder varierade mellan 18 – 29 varav 50 

var män.  
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För att kunna analysera vårt resultat från enkätundersökningen användes statistikprogrammet 

SPSS. I det initiala skedet beräknades samtliga indikatorers medelvärde, för att på så sätt kunna 

rangordna dem utifrån vad ingenjörerna ansåg som mest respektive minst viktigt i valet av 

arbetsgivare. Senare delades indikatorerna in i frågekategorier, detta för att kunna se vilka värden 

och villkor som rangordnades högst inom varje frågekategori. För att sedan kunna jämföra 

samtliga frågekategorier mot varandra sammanfogades de slutligen till ett additivt index. 

 

5.3 Reliabiliet och Validitet  

 

För att försäkra oss om enkätens validitet användes multipla indikatorer för att mäta hur de olika 

frågekategorierna värderades. Enligt Widerberg (2002) innebär validitet i kvantitativa 

undersökningar att säkerställa att indikatorerna mäter det man avser mäta. Användandet av 

flertalet frågor kan också på ett djupare plan fånga frågekategoriernas innebörd, och på så sätt 

göra resultatet mer trovärdigt. Det minskar också risken för missförstånd av enskilda frågor, då 

enkäten innehåller flertalet indikatorer som avser att mäta samma frågekategori.  

 

Ett annat kriterium för god validitet och reliabilitet är att förmågan att säkerställa att de frågor 

som ställs är relevanta i förhållande till forskningsområdet och att dessa är goda mätinstrument 

(Ejlertsson, 2014) samt att resultatet från en undersökning blir detsamma om den skulle 

replikeras och utföras igen (Bryman, 2008). Därför valde vi att till stor del utgå från en tidigare 

studie som behandlat ungas (16-29 år) arbetslivsvärderingar. Ett sätt att ytterligare kvalitetssäkra 

enkäten blev att genomföra en pilotstudie på fem studenter. Dessa fick sedan ge återkoppling vid 

ett möte, där de fick presentera sina åsikter och komma med förslag på förbättring. Efter detta 

genomfördes smärre justeringar på ett antal frågor för att förhindra språklig otydlighet och göra 

enkäten mer förståelig. Enkäten visades även för uppdragsgivarna vid ett möte, där de fick 

möjlighet att kommentera enkätens innehåll och även föreslå vissa förändringar och tillägg. Ett 

sista steg var att därefter skicka enkäten till handledaren för ett slutligt godkännande.  

 

För att säkerställa att intervjuerna höll god validitet valdes en semistrukturerad intervjumetod. 

Detta möjliggjorde för respondenterna att tala utförligt och fritt kring det valda ämnet och själva 

lyfta det som de ansåg vara mest centralt. Det gav också chans till att ställa kompletterande 



15 

 

frågor. Ett annat sätt att öka validiteten och reliabiliteten var att konstruera en intervjuguide för 

att se till att de båda intervjuerna höll samma huvudsakliga fokus, samt för att kunna utföra 

intervjun igen. Denna skickades sedan för utvärdering av handledaren.  

 

5.4 Etiska ställningstaganden 

 

Vi valde att utgå från Vetenskapssrådets fyra forskningsetiska grundkrav (Vetenskapsrådet, 2002) 

för att säkerställa att vår undersökning höll en god etisk kvalitet. Respondenterna till både vår 

intervju- och enkätundersökning informerades initialt om syftet med vår undersökning och vad 

resultatet skulle användas i för syfte. Medverkan var frivilligt och de upplystes om att de när som 

helst under intervjun kunde välja att avbryta sitt deltagande. De uppgifter som framkom i vår 

studie behandlades med konfidentialitet, då samtliga ljudfiler från intervjuerna och vårt 

datamaterial i SPSS raderades efter användandet.  

6. Resultat 

 

6.1 Resultat intervjuer 

Här presenteras resultatet av de intervjuer som genomfördes med två HR-managers och en 

Marketing manager. Intervjuerna fokuserade på vilka värden och villkor som företaget 

kommunicerar ut till potentiella framtida arbetstagare. Det huvudsakliga innehållet av deras 

Employer Branding-strategi presenteras i teman.  

 

6.1.1 Värdeord   

   

I den inledande delen av intervjun fick respondenterna frågan: “Vilka värden vill företaget 

attrahera kompetens med?”  

Här framkom det att företagets Employer Branding-strategi utgår ifrån värdeorden samarbete, 

delaktighet och ansvar. Enligt respondenterna är dessa värden något som ska sätta sin prägel på 

såväl den dagliga verksamheten samt det långsiktiga utvecklingsarbetet. En HR-manager 

betonade att värdeorden både omfattar den interna kommunikationen kollegor och chefer 
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emellan, men även hur medarbetare kommunicerar med kunder och utomstående aktörer. De ska 

vidare löpa som en röd tråd i organisationen som helhet. En av organisationens HR-managers 

diskuterar betydelsen av detta: 

 

“De ska ju vara grunden för vårt budskap (…) Det vill vi ska genomsyra alla processer hos oss, 

hur vi är mot varandra, mot våra kunder.” 

- HR-manager 1 

 

Detta styrks även på en av företagets officiella kanaler, där de beskriver värdeorden på följande 

sätt: 

 

 

Figur 3. Organisationens värdeord. 

 

6.1.2 Karriär och personlig utveckling  

 

Respondenterna framhöll även möjligheten till karriärutveckling som central i företagets 

Employer Branding-strategi. Här beskrivs möjligheter till horisontell utveckling, där medarbetare 

uppmuntras till att söka positioner även utanför deras nuvarande arbetsområde. 

Karriärutvecklingen som erbjuds innefattar även den mer traditionella vertikala utvecklingen, där 

medarbetare har chans att arbeta sig uppåt inom den egna avdelningen: 

 

• Fler är starkare än en. Vi strävar alltid efter ett gott 
samarbete med varandra, våra kunder och med våra 
leverantörer. 

Samarbete 

• Vi alla känner oss delaktiga i att förverkliga våra mål. Vi mår 
bra av att tillhöra en gemenskap. Därför är det viktigt att vi 
kommunicerar med varandra och uppmärksammar varandras 
arbetsinsatser. 

Delaktighet 

• Vi kan, vill och tar ansvar för varandra, vårt arbete, våra 
kunder och samhället där vi verkar.   Ansvar 
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“När vi möter medarbetare (…) vi har ju folk som kommer till oss och säger att jag vill ta nästa 

steg och det innebär det här och det här för mig, kan du ha mig i åtanke. Den kulturen har vi hos 

oss.”  

- HR-manager 2  

 

Fortsättningsvis marknadsförs också möjligheten till att söka positioner på organisationens 

internationella kontor och företagskulturen beskrivs som en organisation i Norrland men med 

internationell prägel: 

 

“...du kan jobba i Kina du kan jobba i USA, det är upp till dig, det är upp till dig att visa vad du 

vill” 

- HR-manager 2 

 

En del i den personliga utvecklingen handlar enligt respondenterna om att identifiera outnyttjad 

och extra värdefull kompetens hos utvalda medarbetare, så kallade High-Potentials. Genom 

utvecklingsmöjligheter såsom mentors- och ledarskapsprogram är förhoppningen att stärka dessa 

medarbetare ytterligare. De beskriver detta arbete som fortfarande i inledningsfasen och något 

som det kommer att satsas på mer de kommande åren. Denna del är alltså i nuläget inte särskilt 

framträdande i attraktionsfasen. Även möjligheten att finna en balans mellan privatliv och 

arbetsliv finns till viss del representerad i företagets Employer Branding-strategi. Detta innebär 

att med flexibla arbetsvillkor kunna underlätta för anställda att kombinera jobb och fritid på ett 

tillfredställande sätt. Dock diskuteras Work-Life Balance inte som en framträdande del i 

företagets Employer Branding-strategi, utan något som diskuteras med arbetssökande efter den 

inledande attraktionsfasen.  

 

6.1.3. Starkt varumärke 

 

Företaget marknadsför sig som världsledande i branschen och innehar 25 % av marknaden inom 

sitt segment. De exporterar en stor del av sina produkter till internationella kunder. Dessa faktum 

används aktivt i varumärkesbyggandet och ska fungera som bidragande orsaker till att 

medarbetare söker sig till företaget: 
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“As a world-leading developer and manufacturer of x and x we can offer you just more than a 

job. We offer you numerous opportunities, early responsibilities and a successfull career” 

- Marketing manager 

 

De anställda beskriver företaget som innovativt och kraftigt expanderande och att detta också är 

en essentiell del i Employer Branding-strategin. De menar att detta arbetsklimat kan locka 

potentiella arbetstagare som letar efter en dynamisk arbetsplats med snabba förändringar och 

nytänk, vilket en HR-manager påtalar: 

 

“...vi förvaltar inte processer utan vi utvecklar dom hela tiden” 

- HR-manager 1 

   

Trots detta poängteras att företaget också står med båda fötterna på jorden och är en stabil aktör i 

sin sektor, vilket är en förutsättning för trygga anställningar och långsiktighet. Detta med 

bakgrund av en lång tradition av nära samarbete med lokala aktörer vilket har byggt ett starkt 

kundunderlag och ett gott rykte i branschen.  

 

6.1.4 Arbetsklimat  

 

Företaget beskrivs av de anställda som en platt organisation med nära till besluten. Känslan ska 

inte vara en byråkratisk och hierarkisk institution utan istället mer familjär och öppen. 

Arbetssättet ska helst inte innebära en lång säkringsprocess med många beslutsnivåer, utan 

uppmana till att våga testa nya idéer. Vidare karaktäriseras företaget av stor autonomi när det 

kommer till arbetsuppgifter och arbetsvillkor. En stark drivkraft och egen initiativförmåga är 

något som värdesätts och den som visar framfötterna kan utveckla en god karriär inom företaget.  

Detta styrks av företagets Marketing manager: 

 

“It feels like a small company but it is global, very family-like although it is a very international 

company. And it has less hierarchies, which is obvious for me as a German. You speak directly 
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with the top management, you don’t have levels and levels. It is nice that it is a big company but 

you have a family feeling to it.”  

 

Nära samverkan och förmågan att ingå i olika konstellationer parallellt beskrivs också av HR-

ansvariga som nyckeln till framgång. Detta uttrycks även i segmentet “Meet our People” på 

företagets hemsida. Där får anställda själva berätta om sin arbetssituation och dagliga arbete, där 

bland annat arbetsklimatet omskrivs på följande sätt: 

 

“At X you find a friendly workplace where you’ll get continuous support from your colleagues 

and manager. You spend so much time at work every day, so the people around you are very 

important. I am very lucky because I work with people I like! I am very proud working for X and I 

am so happy coming to work every day! I just love my job!” 

 

Denna beskrivning av arbetsklimatet menar organisationens HR-managers inte primärt används i 

den inledande delen av attraktionsfasen utan är istället en del i det interna Employer Branding-

arbetet.  

 

Organisationens Marketing manager diskuterar det nyligen påbörjade arbetet med att utforma en 

Employer Value Proposition, vilket ska fungera som en plattform för att sprida budskapet om 

varför organisationen är en attraktiv arbetsgivare. Hen uttrycker att en stark EVP kan vara ett steg 

i att bli sedd som en Employer of Choice och också som en central del av Employer Branding-

strategin: 

 

We have started here too with EVP, we have a journey in front of us but every little step helps to 

make a company in a market an attractive employer (...) we want to attract new employees and 

want to position X as an Employer of Choice. 
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6.2 Resultat enkätundersökning 

 

I avsnittet nedan presenteras resultatet från de enkäter som delats ut till ingenjörsstudenter vid 

Umeå universitet. De huvudsakliga dragen redovisas i samma teman som ovanstående 

resultatavsnitt för att ge en överskådlig och lättillgänglig bild av ingenjörernas 

arbetslivsvärderingar.  

 

 

Figur 4. Rangordning av de värden och villkor ingenjörerna värderar hos en arbetsgivare.  
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I diagrammet ovan visas resultatet från enkäten i sin helhet, med medelvärden på samtliga 

indikatorer. Det som kan utläsas är att ingenjörerna värderar trevliga arbetskamrater, ett gott 

ledarskap, att ha ett intressant och meningsfullt arbete samt att få en fast anställning högst när det 

kommer till val av arbetsgivare. Vidare ses en arbetsgivare som är världsledande samt som kan 

erbjuda många jobbresor och möjlighet till internationellt arbete som minst värdefullt. Samtliga 

indikatorer värderas relativt högt, då alla har ett medelvärde högre än tre på en femgradig skala. 

Nedan följer en mer detaljerad presentation av samtliga värden. 

 

6.2.1 Värdeord  

 

 

Figur 5. Värdeord rangordning. 

 

En del av enkäten innehåller ett antal indikatorer med syfte att undersöka hur organisationens 

värdeord speglar de värden och villkor som ingenjörerna anser viktiga hos en arbetsgivare. De 

indikatorer som avser att mäta hur respondenterna värderar samarbete med kollegor i sitt dagliga 

arbete fick allmänt sett höga värden. Majoriteten av respondenterna anser att trevliga 

arbetskamrater är av mycket stor vikt för dem vid val av arbetsgivare. Denna indikator har ett 

medelvärde på 4,65 vilket är den indikator med det högst uppmätta medelvärdet i 

undersökningen. Att ha en god gemenskap med kollegor och ett gott samarbete med sina 
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arbetskamrater värderas också högt. Att arbetsgivaren tar sitt samhälleliga och moraliska ansvar 

och medbestämmande och inflytande över egna arbetsvillkor prioriterar respondenterna varken 

högt eller lågt, där medelvärdet ligger 4,03 respektive 3,96.  

 

6.2.2 Karriär och personlig utveckling  

 

 

Figur 6. Rangordning Karriär & personlig utveckling 

 

De indikatorer som avser att undersöka hur viktigt respondenterna anser att karriär och personlig 

utveckling är vid val av arbetsgivare besvarades på följande sätt. Indikatorn “Att ha ett intressant 

och meningsfullt arbete” har ett av de högsta medelvärdena i undersökningen, med ett värde på 

4,46. Personlig utveckling har också ett högt medelvärde medan indikatorn “Att ha goda 

karriärmöjligheter” hamnar strax under. Den har dock det lägsta värdet av indikatorerna inom 

frågekategorin. Majoriteten av respondenterna anser alltså att ett intressant och värdefullt arbete 

samt att arbetsgivaren kan erbjuda personlig utveckling är starkt bidragande faktorer till att söka 

sig till ett specifikt företag.  
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6.2.3 Starkt varumärke 

 

 

Figur 7. Rangordning starkt varumärke. 

 

Det som anses som mest viktigt inom frågekategorin är att arbetsgivaren ska kunna erbjuda en 

fast anställning, tätt följt av att ha en anställningstrygghet. Medelvärdet för variabeln 

“Arbetsgivaren har en tydlig vision och tydliga värderingar” är något lägre än de ovanstående 

indikatorerna, med ett värde av 4,17.Utöver detta värderar respondenterna yrkesstolthet som 

relativt viktigt vid val av arbetsgivare. Respondenterna anser att ett företag som är väletablerat 

och ledande inom sitt område inte är lika viktigt i sitt val av arbetsgivare, då medelvärdena på 

dessa två indikatorerna är 3,0 respektive 3,34. Dessa har alltså lägst värden inom frågekategorin 

och bland de lägsta i jämförelse med samtliga indikatorer i undersökningen.  
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6.2.4 Arbetsklimat  

 

 

Figur 8. Rangordning arbetsklimat. 

 

Att ha ett gott ledarskap på arbetsplatsen anser respondenterna som mycket viktigt i val av 

arbetsgivare inom kategorin arbetsklimat, följt av stimulerande arbetsuppgifter. Även en 

stimulerande arbetskultur är något som respondenterna prioriterar. Att kunna ha mycket semester 

och fritid ses också som relativt viktigt. Självständigt arbete och en stressfri arbetsplats är inte 

lika högt prioriterade inom frågekategorin och värderas över lag i jämförelse med samtliga 

indikatorer förhållandevis lågt. När det kommer till bestämda arbetstider och arbetsrutiner samt 

flexibla arbetstider värderar respondenterna dessa lägst inom frågekategorin.  
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6.2.5 Lön och övriga förmåner 

 

 

Figur 9. Rangordning Lön & andra förmåner 

 

De indikatorer som visar hur viktigt respondenterna tycker det är med hög lön och andra 

förmåner får alla relativt låga värden i undersökningen. Hög lön och förmåner av olika slag 

uppmätte medelvärden på 3,48 samt 3,3, vilket båda är låga värden sett till undersökningen i 

stort. Detta verkar alltså inte vara av avgörande karaktär när respondenterna står inför ett val av 

framtida arbetsgivare. Att kunna resa och jobba internationellt inom koncernen värderas också 

lågt, indikatorns medelvärde ligger lägst i denna frågekategori, men också lägst i hela 

undersökningen.  
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6.2.6 Index 

 

 

Figur 10. Rangordning index. 

 

Slutligen jämförs samtliga frågekategorier med varandra i detta index. Det som värderas högst 

hos ingengörerna är karriär & personlig utveckling, samt de värden som ingår i organisationens 

värdeord: samarbete, delaktighet och ansvar. Ingenjörerna anser att arbetsgivaren har ett starkt 

varumärke samt kan erbjuda god lön och andra förmåner ej är lika viktigt i valet av arbetsgivare. 

Samtliga frågekategorier har ett signifikansvärde på 5-procentsnivån, vilket innebär att det är 

över 95 procents chans att detta resultat inte uppstått av slumpen.  

7. Analys 

 

Denna studie syftade till att undersöka vilka värden och villkor ingenjörer inom generation Y 

prioriterar mest hos framtida arbetsgivare, samt om dessa samstämde med de värden och villkor 

som organisationen kommunicerar. Vidare ämnade den också att ur ett sociologiskt perspektiv 

undersöka hur resultat från undersökningen kan förstås utifrån teorin om generation Y:s 
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arbetslivsvärderingar. Nedan följer analysen av resultatet i förhållande till den teoretiska 

bakgrunden. 

 

Det organisationen primärt fokuserar på i sin marknadsföring som arbetsgivare är deras värdeord: 

Delaktighet, Samarbete och Ansvar. Dessa operationaliserades till indikatorer i enkäten, där vissa 

av dem värderades högt av ingenjörerna. “Att ha trevliga arbetskamrater” ansågs som mest 

värdefullt av samtliga indikatorer i undersökningen, och ger därför bilden av att värdeordet 

“Samarbete” ses som mest attraktivt. Även undersökningen Framgångsrik generationsväxling 

gjord av Boman, Lejsved och Pernemalm (2010) bekräftar den höga värderingen av trevliga 

arbetskamrater, då den indikatorn även i denna undersökning hamnade i topp. Detta går även i 

linje med Dyhre & Parments (2009) argument om generation Y som mer drivna av Emotional 

benefits, istället för hårda värden som lön och förmåner.  

 

Dock fanns det vissa indikatorer avsedda för att mäta värdeordens betydelse som hamnade 

relativt lågt ner i prioriteringen för ingenjörerna, exempelvis “Att arbetsgivaren tar sitt 

samhälleliga och moraliska ansvar är viktigt för mig”. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga 

indikatorer som berörde värdeordet samarbete värderades högt, medan indikatorerna för 

delaktighet och ansvar fick något lägre medelvärden. Det kan därför poängteras att en viss 

aktsamhet bör vidtas kring samtliga värdeords betydelse för ingenjörerna.  

 

“Karriär och personlig utveckling” var den frågekategori som var mest avgörande i valet av 

framtida arbetsgivare. Ingenjörerna värderade att ha ett intressant och meningsfullt arbete, att ha 

en god personlig utveckling samt goda karriärmöjligheter högt i undersökningen. Detta 

återspeglas även i Jacobsen & Thorsviks (2008) och Fürth et als (2002) forskning, som visar att 

generation Y i större utsträckning är karriärister med stor vilja att utvecklas på det personliga 

planet. Detta till skillnad från generation X som lägger mindre vikt vid mjuka värden som 

exempelvis att arbetet ska kännas meningsfullt. Även organisationen betonar karriär och 

personlig utveckling som centrala i deras strategi.  

 

Stimulerande arbetsuppgifter, gott ledarskap och work-life balance inom frågekategorin 

“Arbetsklimat” ansågs också som relativt starka indikatorer enligt ingenjörerna. Twenge et al 

(2010) betonar också balansen mellan jobb och fritid som viktig för arbetssökande inom 

generation Y. Även andra enskilda indikatorer kan anses vara intressanta, men som slutsats visar 
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indexet att frågekategorin ”Karriär och personlig utveckling” tillsammans med ”Värdeord” i 

förhållande till de andra frågekategorierna var allra mest avgörande. Kontentan av detta är att 

både Biswas och Suars (2014) och Boman, Lejsved och Pernemalms (2010) resultat om 

generation Y:s arbetslivsvärderingar tycks gå i linje med ingenjörernas prioriteringar. Dock 

saknades ledarskap som en framträdande parameter i organisationens Employer Branding-

strategi.  

 

De frågekategorier som prioriterades lägst av ingenjörerna var “Starkt varumärke” och “Lön och 

andra förmåner”. Dessa innehöll indikatorer som “Arbetsgivaren är världsledande”, “Möjlighet 

till resor och internationellt arbete” och “förmåner av olika slag”. Även detta kan ses som ett 

bekräftande av teorin om att generation X var den generation som prioriterade dessa värden och 

villkor, till skillnad från generation Y (Dyhre & Parment, 2009).  

 

 Organisationen nämner möjlighet till resor och internationellt arbete och att vara en 

världsledande arbetsgivare som en del av deras strategi. Dessa är dock de värden som 

ingenjörerna prioriterar lägst. Trots att frågekategorin ”Starkt varumärke” prioriterades lågt fanns 

en indikator inom kategorin med mycket högt medelvärde, nämligen att ha en fast anställning. 

Indikatorn innehar det fjärde högsta medelvärdet i undersökningen och kan alltså ses som mycket 

viktigt i valet av arbetsgivare.  

 

Sammanfattningsvis bekräftar tidigare generationsforskning och undersökningar om generation 

Y:s arbetslivsvärderingar delvis resultatet från denna studie. Det kan i en rekryteringskontext, då 

särskilt i attraktionsfasen, vara effektivt för en arbetsgivare att marknadsföra så kallade mjuka 

värden som personlig utveckling och stimulerande arbetsuppgifter, istället för traditionellt hårda 

värden som lön och andra förmåner. 

8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

8.1.1 Kvalitativ metod 
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Det kvalitativa angreppsätt som användes ansågs mest effektivt då det är ett mer öppet och 

induktivt angreppsätt, vilket ger respondenterna större utrymme att själva uttrycka sig om de 

essentiella delarna av Employer Branding-strategin. 

 

Den organisation som deltar i studien valdes bland annat på premissen att den är en aktör inom 

svensk industri. Denna kontext berörs starkt av den ingenjörsbrist som SCB rapporterar om. 

Respondenterna i intervjuerna arbetar samtliga i någon form med Employer Branding inom 

organisationen. Deras kunskap om arbetsområdet skiljer sig åt, vilket kan ha påverkat hur 

frågorna uppfattades och de angivna svaren. En huvudfokus för oss var dock att hitta de 

respondenter med stort ansvar för Employer Branding-arbetet. Resultatet från dessa intervjuer 

kan dock inte generaliseras över en population eller svensk industri i allmänhet, utan kan endast 

ses gälla för den enskilda organisationen. En annan viktig aspekt att ta i beaktning är det kan 

finnas en diskrepans mellan vad individer uttrycker att de gör, och vad dem faktiskt utför i 

praktiken. Respondenternas svar samstämde dock i allra högsta grad med den sekundärdata som 

också analyserades, vilket kan anses skänka en trovärdighet till resultatet.  

 

För att styrka studiens interna reliabilitet användes en analysmatris vid bearbetningen av 

materialet från intervjuerna som genomförts. Matrisen innehöll riktlinjer för hur datamaterialet 

skulle tolkas, detta för att säkerställa att sättet vi båda tolkade texterna överensstämde. När 

bearbetning och tolkning av intervjutexterna genomförts skickades det färdiga resultatet till de 

personer som intervjuats för studien, detta för att få en bekräftelse på att vår analys av 

intervjuerna var riktig. Studiens validitet ökade således då respondenterna bekräftade att vi fångat 

den sanna innebörden av deras utsagor.  

 

 

8.1.2 Kvantitativ metod 

 

Med utgångspunkt andra forskningsfråga ansåg vi det vara mest lämpligt att använda oss av en 

kvantitativ metod. Detta angreppsätt skapade förutsättningar för en mer omfattande 

undersökning, då i fråga om antalet respondenter, men gav också möjligheten att utifrån vårt 

urval generalisera över hela populationen. Det kan dock inte sägas att resultatet från studien är 
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generaliserbart utöver ingenjörsstudenter eftersom urvalet var icke-slumpmässigt, utan ett 

målinriktat urval. En ytterligare dimension att ta i beaktning är valet av enkät som verktyg, då 

den trots dess möjligheter också skapar begränsningar i frågan om vilka arbetslivsvärderingar 

som faktiskt fanns representerade. Den ger inte heller tillfälle att genom följdfrågor göra en 

djupare analys av särskilt intressanta svar. Studiens validitet och reliabilitet stärks då majoriteten 

av frågorna utgick från tidigare forskning inom området, samt en rapport om ung i åldrarna 

arbetslivsvärderingar. Detta bör vara ett tecken på att frågorna som ställdes var goda 

mätinstrument, men också att de mätte det som avsågs att mätas. Även resultatet från denna 

studie överensstämmer även med det resultat som presenterades där. Enkätens konstruktion 

baserades också på metodlitteratur för att exempelvis undvika misstolkningar. Ett annat sätt att 

kvalitetssäkra enkäten var att genomföra en pilotstudie. Denna skulle belysa tvetydiga 

formuleringar ge en bättre förståelse för frågornas formuleringar och enkätens design i helhet.  

 

Studiens syfte var att undersöka vilka värden och villkor en organisation kommunicerar för att 

locka nyckelkompetens, och samtidigt kartlägga vad denna målgrupp prioriterar hos framtida 

arbetsgivare. Vidare ämnade den också att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka hur resultat 

från undersökningen kan förstås utifrån teorin om generation Y:s arbetslivsvärderingar. Utifrån 

detta togs beslutet att utföra en fallstudie. Med SCB:s rapport om den kommande ingenjörsbristen 

inom svensk industri blev så fallet att fokusera på ett industriföretag men också urvalsgruppen 

ingenjörsstudenter. Detta beslut kan kritiseras då majoriteten av studenterna har liten 

arbetslivserfarenhet, och att de därför kan ha svårt att bedöma vad de anser mest prioriterat hos en 

framtida arbetsgivare. En fördel med denna urvalsgrupp kan dock sägas vara att de blir ett allt 

större segment av den totala arbetskraften, då äldre generationer står inför stora 

pensionsavgångar. Om studien genomförts på yrkeserfarna ingenjörer är det inte heller säkert att 

deras arbetslivsvärderingar motsvarat de yngres, vilket innebär att det som attraherar medarbetare 

idag kanske inte är aktuellt i ett längre perspektiv. Stickprovet bör med sina 52 respondenter 

kunna ses som representativt för populationen, då åsyftande ingenjörsstudenter vid universitetet 

och med tanke på att bortfallet var mycket lågt. För att ytterligare säkerställa detta hade antalet 

respondenter kunnat utökas med 50-100 stycken, detta ansågs dock svårt att hinna med när 

tidsaspekten togs i beaktning. Detta är inte något vi anser påverkat studiens resultat i större 

utsträckning, särskilt då resultatet har samstämt med tidigare undersökningar inom området.  
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För att analysera enkätens resultat användes statistikprogrammet SPPS. De påståenden som 

presenterades i enkäten grupperades inte, utan skulle endast möjliggöra för ingenjörerna att 

bedömda till vilken grad dem var viktiga för dem. När datamaterialet senare analyserades delades 

dessa in i frågekategorier, detta för att både kunna ställa områden mot varandra och utläsa vilka 

de ansågs vara mest prioriterade. En kritik mot denna metod kan vara att respondenterna ges 

möjligheten att poängsätta samtliga påståenden högt, vilket skulle göra det svårt att utläsa vad de 

faktiskt prioriterade allra mest. Att påståendena sedan delades in i frågekategorier och index 

möjliggjorde en jämförande dem emellan, således också att se vilka ingenjörerna värderade allra 

högst. I resultatet diskuteras även de påståenden där medelvärden inom samma frågekategori 

särskilt skiljer sig åt. Alltså kan inte sägas att flest respondenter svarat att trevliga arbetskamrater 

är det absolut viktigaste vid val av arbetsgivare, utan endast att den indikatorn fått det högsta 

medelvärdet. Om enkäten utformats på ett sådant sätt att respondenterna istället fått rangordna 

påståendena utifrån vilket de ansåg som viktigast från 1-26, kunde resultatet blivit ett annat. Detta 

på grund utav att de inte ges möjligheten att ge höga poäng på samtliga påståenden utan måste 

reflektera vad som är viktigast för dem. Påståendena skulle alltså kunnat få en tydligare 

rangordning med höga och låga värden. Trots detta kan det argumenteras för att studiens resultat i 

mångt och mycket överensstämmer med tidigare generationsforskning inom området. 

Variablerna kön och ålder var inkluderade i enkäten, men då endast två kvinnliga respondenter 

deltog samt att det inte fanns signifikanta åldersskillnader i attityderna har dessa inte presenterats 

i resultatet. Samtliga frågekategorier analyserades med hjälp av ett T-test, detta för att visa hur 

sannolikt det är att resultatet skulle ha uppstått av slumpen. Varje frågekategori uppnådde den 

godkända 5-procentsnivån, vilket innebär att det är stor chans att dessa resultat inte är 

slumpmässiga.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Att utmärka sig som arbetsgivare och att inom branschen ses som en Employer of Choice blir 

idag allt viktigare, då konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar. Svensk industri 

påverkas i allra högsta grad och organisationen ser därför en fortsatt utveckling av sin Employer 

Branding-strategi som central. Att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke är en av 
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grundstenarna i detta arbete, men här spelar också frågan om målgruppens intressen en betydande 

roll. Det gäller att som organisation lära känna sin målgrupp, då med fokus på deras 

motivationsfaktorer och preferenser hos framtida arbetsgivare.  

 

Denna studie visar att ingenjörer inom generation Y prioriterar andra värden och villkor än 

arbetstagare i tidigare generationer, vilket även samstämmer med teorin om generation Y:s 

arbetslivsvärderingar generellt. Fokus har skiftat från mer traditionella förmåner och hög lön, till 

en önskan om ett intressant och meningsfullt arbete samt nära samarbete med kollegor. Särskilt 

den sociala aspekten av arbetet, samarbete, att ha trevliga kollegor och ett gott ledarskap 

framkommer i denna studie som allra mest värdefullt för ingenjörerna. Detta går till viss del i 

linje med de värdeord som organisationen marknadsför sig med, vilket bör ha en positiv inverkan 

på förmågan att attrahera nya medarbetare. Intressant att se är dock avsaknaden av ledarskapet 

som en viktig parameter i strategin. Här kan det diskuteras om ett ökat fokus på detta skulle 

kunna öka attraktionskraften ytterligare och ge organisationen en skjuts mot att bli en Employer 

of Choice.  

 

Ingenjörerna svarade även att karriärmöjligheter och personlig utveckling vägde tungt vid val av 

arbetsgivare. Det här ger organisationen möjlighet att genom olika insatser, exempelvis en 

kartläggning av karriärvägar både internt och externt, locka ingenjörerna. Vanligt inom branschen 

är också satsningar på Trainee-tjänster, där arbetsuppgifter varvas med utbildning. Detta skulle 

också kunna knyta nyckelkompetens till organisationen i ett mer långtgående perspektiv. En 

fortsatt studie med ett sådant fokus kan också vara av intresse för att se effekterna den typen av 

insats. En dimension att ta i beaktning är att denna typ av insatser kan vara mycket kostsamma 

för organisationer, både tids- och kapitalmässigt. Att göra satsningar på nya medarbetare kan 

också innebära en stor kompetensförlust om de sedan väljer att kliva över till en annan 

arbetsgivare. Därför är det även strategiskt sett viktigt att arbeta med intern Employer Branding, 

där huvudfokus ligger på att behålla befintlig personal. Detta är inte något som tas upp i denna 

undersökning. En fast anställning visade sig även vara högt prioriterat av ingenjörerna. Det kan 

diskuteras om detta beror på tidigare yrkeserfarenhet inom branscher där en fast anställning är 

mer sällsynt. Då en fast anställning är norm inom det tekniska området bör det inte vara 

nödvändigt att marknadsföra detta som ett villkor.  
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Sammanfattningsvis i utvecklandet av en Employer Branding- strategi gäller det alltså att få 

insikt i hur attraktivt arbetsgivaren framstår för olika målgrupper. Organisationen bör sedan 

inrikta sig på att utarbeta och marknadsföra sitt unika koncept: en paket av de värden och villkor 

som ska utmärka dem från konkurrenterna. Ett användbart verktyg i detta är Employer Value 

Proposition. Det bör också finnas en samstämmighet med organisationens övriga branding-

aktiviteter för att skapa ett helhetsintryck och undvika förvirring kring vad varumäket står för. 

Avslutningsvis är det också viktigt att de löften som utlovas också införlivas, vilket är avgörande 

för organisationens trovärdighet och förmåga att rekrytera och behålla nyckelkompetens.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Vetenskapsrådet etiska riktlinjer 
 

Informationskravet  

Samtyckeskravet  

Konfidentialitetskravet  

Nyttjandekravet 
 

Värden 

 

 Vilka värden vill X attrahera med? 

 Varför just dessa? 
 

 What values does X want to communicate in order to attract talent?  

 Why these specfic values? 

 

Villkor 

 

 Vilka villkor vill X attrahera med? 

 Varför just dessa? 

 What benefits does X want to attract talent with? 

Why these? 
 
 

Övriga frågor 
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 Hur skulle ni beskriva företagskulturen på X? 

 How would you describe the company culture at X?  

 Hur ser X på work-life balance? 

 Hur arbetar X med interna karriärvägar och belöningar? 

 Hur jobbar X med personlig utveckling för sina medarbetare? 

 Hur vill X locka unga ingenjörer till företaget? 

 Varför just på detta sätt? 

 Varför är X en attraktiv arbetsgivare?  

 Why would you say is an attractive employer? 

 Vilken typ av medarbetare vill ni ha?  

 What kind of employee are you ideally looking for? 

 Vad vill ni att medarbetarna ska tänka/känna om X? 

 What would you want your employees to feel and think about the company?  
 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Vår uppsats har till syfte att undersöka vilka värden och villkor som unga ingenjörer värderar hos deras 

framtida arbetsgivare. Resultatet på denna enkät ska användas i en C-uppsats om Employer Branding. Tag 

ställning till samtliga påståenden nedan. Skalan går från ” Instämmer inte alls” (värde 1) till ”Instämmer 

helt” (värde 5). Ringa endast in ett svarsalternativ.  

 

Ålder: ________  

Kön: _____________  

Program: ________________________________________________  

 

 

En väletablerad och framgångsrik arbetsgivare är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Att ha en arbetsgivare som är världsbäst eller ledande inom sitt område är viktigt för mig. 

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

En hög lön är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Förmåner av olika slag är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

Att ha karriärmöjligheter är viktigt för mig.  
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Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Anställningstrygghet är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

En fast anställning är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Ett gott ledarskap är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Att ha ett självständigt arbete är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

 

Flexibla arbetstider är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Bestämda arbetstider och arbetsrutiner är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Mycket semester och fritid är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

  

Kunna resa och arbeta över hela världen är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Att känna yrkesstolthet är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

  

En stressfri arbetsplats är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Ett intressant och meningsfullt arbete är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Att kunna ha en balans mellan privatliv och arbetsliv är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  
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Personlig utveckling är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Medbestämmande och inflytande över egna arbetsvillkor är viktigt för mig. 

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Stimulerande arbetsuppgifter är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Trevliga arbetskamrater är viktigt för mig. 

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

 

 

Gemenskap med kollegor är viktigt för mig.   

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Att ha ett nära samarbete med kollegor är viktigt för mig  

Instämmer inte alls                                               Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Stimulerande och rolig arbetskultur är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5  

 

Att arbetsgivaren tar sitt samhälleliga och moraliska ansvar är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt  

1                2                3                4                5   

 

Att arbetsgivaren har en tydlig vision och tydliga värderingar är viktigt för mig.  

Instämmer inte alls                                               Instämmer helt  

1                2                3                4                5 

 

 

 

        

 

 

 


