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Förord 

Denna uppsats har skrivits som examensarbete på Personalvetarprogrammet på Umeå 

universitet under vårterminen 2017. Att genomföra studien hade inte varit möjligt utan ett antal 

personer som vi här skulle vilja ta tillfället i akt att tacka. Först och främst skulle vi vilja tacka 

de studenter som agerade respondenter genom att fylla i den enkät vi utformat. Vi skulle vilja 

tacka Karin Fahlquist, Thomas Mejtoft och Ulrik Söderström på Institutionen för tillämpad 

fysik och elektronik samt Niklas Andersson vid Designhögskolan eftersom ni gett oss tillåtelse 

att besöka era undervisningstillfällen och därmed kommit i kontakt med studenterna. Slutligen 

skulle vi vilja tacka Limin Gu på Pedagogiska institutionen som varit vår handledare under 

arbetets gång. 

 

Tack! 

Pierre Kemi, Niclas Svelander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utreda vad studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion 

och design på Umeå universitet söker efter hos framtida arbetsgivare. Detta för att kunna 

synliggöra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för företag som är i behov av deras 

kompetens. För att uppnå syftet skapades en enkät med 13 frågor som respondenterna fick 

skatta på en sexgradig skala där 1 motsvarade irrelevant och 6 motsvarade helt avgörande. Det 

lämnades utrymme för respondenterna att lyfta egna synpunkter som de ansåg vara viktiga att 

ta hänsyn till. Resultaten visade att samtliga aspekter ansågs som relativt viktiga för studenterna 

men att det ändå fanns vissa skillnader. De faktorer som skattades som mest väsentliga var ”att 

ha chefer som är ärliga, inspirerande, skyddande, aktiverande och respekterande”, ”att 

arbetsuppgifterna är intressanta” och ”du tycker att arbetsplatsen är rolig att jobba på”. De tre 

aspekter som skattades lägst var ”att arbetet belönas genom förmåner som t.ex. 

Friskvårdsbidrag”, ”att trivas med den rådande organisationskulturen” och ”att arbeta 

tillsammans med talangfulla personer”. Dessutom föreslog resultaten att kvinnor hade en 

tendens att i genomsnitt betrakta aspekterna som lyftes i enkäten som viktigare än vad män 

gjorde. 

 

Nyckelord: Employer branding, arbetstillfredsställelse, Data/it, organisationskultur, 

jämställdhet, pedagogik. 
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1 Inledning 

Idag råder hög sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden. Även om hänsyn tas till att 

personer i yrkesaktiv ålder fortsätter att öka, utvecklas arbetsmarknaden starkt. Under år 2016 

ökade antalet sysselsatta med 77000 personer jämfört med året innan och år 2017 förväntas 

sysselsättningen öka med 55000 personer där ett av de områden där behovet av arbetskraft 

beräknas vara störst är inom data/IT (Almérus, Asplund, Gustavsson & Mångs, 2017). 

 

Statistiska centralbyrån erbjuder kontinuerlig statistik kring sysselsättningen i Sverige. De visar 

bland annat siffror på arbetskraftstalet, arbetslöshet och sysselsatta av befolkningen. De visar 

att arbetskraftstalet för februari 2017 är 72%, att arbetslösheten är 7,4% och att antalet 

sysselsatta av befolkningen är 66,7% (Statistiska centralbyrån, 2017). 

 

Denna utveckling med allt högre sysselsättning kan förklaras av en rad faktorer. Till de mest 

givna förklaringarna hör fortsatt goda aktiviteter i den inhemska ekonomin och 

befolkningstillväxten (Almérus, Asplund, Gustavsson & Mångs, 2017). Oavsett vad orsakerna 

är så resulterar det i en situation där arbetstagare generellt sett ges mer utrymme att vara 

selektiva i sitt jobbsökande samtidigt som arbetsgivare generellt sett ges mindre utrymme att 

vara selektiva i jakten på nya medarbetare.  

 

Behovet och utbudet av arbetskraft varierar mellan olika yrkeskategorier och en av de grupper 

där möjligheterna till jobb är väldigt goda i dagsläget är som sagt för ingenjörer, inte minst 

inom data/IT (Almérus, Asplund, Gustavsson & Mångs, 2017). Bland dessa är arbetslösheten 

extra låg och i jämförelse med många andra yrkesgrupper så har de enklare för att snabbt 

etablera sig på arbetsmarknaden. Även i framtiden ser utsikterna ljusa ut för denna grupp. Då 

Prognosinstitutet blickar framåt till år 2030 beräknar de att det kommer råda en brist på 

omkring 51000 ingenjörer (Statistiska centralbyrån, 2013). 

 

Även om konkurrensen mellan arbetsgivare kan ses som hög rent generellt, bör den alltså 

betraktas som ännu hårdare inom denna grupp. På så vis blir det avgörande för företag i behov 

av denna kompetens att kunna attrahera personer som besitter denna kompetens på ett mer 

effektivt sätt än sina konkurrenter. Det är då employer branding kommer in i bilden.  
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Begreppet employer branding behandlas närmare i avsnittet Tidigare forskning men dess 

definition kan ändå vara värd att nämna här. I denna studie är utgångspunkten att employer 

branding handlar om de fördelar en arbetsgivare kan erbjuda, vilka skapar en entusiasm bland 

arbetssökande såväl som anställda och som gör dessa villiga att arbeta för den organisationen 

(Ambler & Barrow, 1996). 

 

En förutsättning för att bedriva ett effektivt arbete inom employer branding är att skapa sig en 

förståelse för vad personer med en viss kompetens söker efter hos arbetsgivare. Genom att 

förstå sig på arbetstagarna kan arbetsgivare fatta smartare beslut vad gäller till exempel vilka 

satsningar som ska göras gentemot de anställda och hur marknadsföring ska göras gentemot 

kandidater. 

  

På dagens arbetsmarknad kommer arbetsgivare med ett effektivt arbete inom employer 

branding ha bättre förutsättningar att bygga upp ett starkt humankapital medan arbetsgivare 

med ett mindre effektivt arbete inom employer branding kommer riskera att hamna efter sina 

konkurrenter (Avello, Blasco, Fernandez-Lores & Gavilan, 2015). 

 

Det finns begränsat med forskning kring vilka faktorer som diverse arbetstagare anser vara 

viktiga då de väljer arbetsgivare. Kunskap kring vad arbetstagare anser vara viktiga faktorer 

för att de ska trivas hos en arbetsgivare är viktiga att ta hänsyn till för arbetsgivare om de ska 

kunna utföra employer branding på ett så effektivt sätt som möjligt. Inte minst gäller detta för 

arbetsgivare i behov av ingenjörer inom data/IT eftersom att personer i denna yrkesgrupp ges 

extra stort utrymme till valmöjligheter i jakten på sitt nästa jobb. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utreda vad studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion 

och design vid Umeå universitet söker efter hos framtida arbetsgivare. På så vis kan faktorer 

synliggöras som är viktiga att ta hänsyn till för arbetsgivare som är i behov av deras kompetens.  

 

● Vilka är de viktigaste respektive minst viktiga faktorerna för att de ska vilja jobba hos 

en viss arbetsgivare. 

● Vilka likheter respektive olikheter kan urskiljas mellan könen? 

● Vilka likheter respektive olikheter kan urskiljas mellan de olika årskurserna? 



 
 

3 
 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur som anses vara av relevans för uppsatsen 

i fråga presenteras. Forskningen kommer syfta till att ge en bredare grund och förståelse för 

ämnet samt att bidra med kunskap för att analysera och knyta samman resultat och 

diskussionsdelen. De aspekter som kommer behandlas är: grundläggande kunskap kring ämnet 

pedagogik, employer branding, arbetstillfredsställelse, organisationskultur och identitet, 

kulturella skillnader i den yngre generationen samt ett jämställdhetsperspektiv.  

 

3.1 Forskningsfältet - pedagogik 

Hur ämnet pedagogik definieras kan skilja sig mycket och det är svårt att hitta en enhetlig 

förklaring till ämnet. Enligt Umeå universitet definieras dock pedagogik enligt följande: 

“Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka 

människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Frågor 

kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, 

vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. (Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet, 2017). Det är denna definition som ligger till grund för 

tolkningen av ämnet pedagogik i denna uppsats och som ligger till grund för val av litteratur 

som uppsatsen till stor del bygger på.  

 

Som kan utläsas av citatet ovan så handlar en del av pedagogiken om hur människor förändras 

över tid och hur dessa förändringar ter sig till uttryck. Arbetsmarknaden har förändrats mycket 

under de senaste åren och kraven på arbetstagare för att vara konkurrenskraftig har ökat. Detta 

beror på att företagen i allt större utsträckning eftersträvar mer specialiserad kompetens och 

krav på högskoleutbildning har därför ökat. En av de branscher där detta behov är som störst 

är IT-branschen. För att lösa detta problem och bättre kunna attrahera den kompetens de 

efterfrågar så använder sig företagen av något som heter employer branding.  

 

3.2 Begreppet - employer branding 

Employer branding är ett begrepp som har definierats på många olika sätt inom forskning. I 

denna studie utgår vi som sagt från att employer branding handlar om de fördelar en 

arbetsgivare kan erbjuda, vilka skapar en entusiasm bland arbetssökande såväl som anställda 

och som gör dessa villiga att arbeta för den organisationen (Ambler & Barrow, 1996). 

Begreppet kan betraktas från två olika perspektiv (Thomson, MacInnis & Park, 2005). Arbete 
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med employer branding kan dels rikta in sig mot personer internt inom företaget, mot de som 

redan är anställda. Det kan även rikta in sig mot personer som befinner sig utanför 

organisationen, mot exempelvis kandidater. 

 

Employer branding som konkurrensmedel ökar i betydelse på arbetsmarknaden (Avello, 

Blasco, Fernandez-Lores & Gavilan, 2015). Det kan delvis förklaras av att allt fler arbetsgivare 

inser dess betydelse för att kunna bygga upp sitt humankapital. Tidigare forskning har visat att 

arbetsgivares varumärke har en inverkan på individers inställning till att söka jobb för den 

organisationen eller inte (Gomes & Neves, 2010). En organisation med starkt varumärke 

kommer mest troligt få in fler ansökningar till lediga tjänster jämfört med en organisation som 

har ett svagare varumärke. Extra stor betydelse har arbete med employer branding då det råder 

brist på efterfrågade kompetenser (Frenkel, Sanders & Bednall 2013; Kim, Froese & Cox 

2012). 

  

3.3 Arbetstillfredsställelse 

Hemsidan www.glassdoor.com är en av världens snabbast växande plattformar för jobb och 

rekryteringar. Hemsidan innehåller miljontals recensioner av arbetsgivare, CEO:s, 

lönerapporter, anställningsintervjuer, förmåner och mycket mer (Glassdoor, 2017). I studien A 

great place to work!? Understanding crowdsourced employer branding av Dabirian, 

Kietzmann och Diba, hämtades 38000 recensioner från de högst- respektive lägst rankade 

arbetsgivarna på Glassdoor. Genom att använda IBM:s artificiella intelligens Watson, 

analyserades dessa recensioner. På så vid kunde 7 huvudsakliga faktorer urskiljas vilka enligt 

dessa recensioner är de viktigaste för arbetstillfredsställelse bland tidigare, nuvarande och 

potentiella framtida arbetstagare (Dabirian, Kietzmann & Diba, 2017).  

 

Författarna av artikeln beskriver dessa sju värderingar som socialt värde, intressevärde, 

meningsfullhet, utvecklingsmöjligheter, ekonomiskt värde, chefskapet och balansgången 

mellan arbete och fritid. Socialt värde innebär hur roligt man upplever att arbetet är, 

organisationskulturen och vilket socialt och intellektuellt utbyte man får med sina kollegor. 

Intressevärdet är hur intressant man finner arbetet och om det finns utmanande men nåbara 

mål. Meningsfullheten innebär hur väl man anser att ens arbete fyller en mening och att man 

får tillämpa sina kunskaper och färdigheter i arbetet. Utvecklingsmöjligheter syftar till de 

möjligheter som de anställda har att utvecklas och “växa”, både i sin arbetsroll och i sina egna 

personliga egenskaper och färdigheter. Det ekonomiska värdet handlar om vilken ersättning 

http://www.glassdoor.com/
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man erhåller för det utförda arbetet, det kan yttra sig både genom rent ekonomiska faktorer som 

lön men även genom de förmåner, till exempel friskvårdspenning, som arbetet erbjuder. 

Chefskapet handlar om vilka egenskaper och kvaliteter som cheferna och ledarna har inom 

organisationen, till exempel om cheferna eller ledarna är inspirerande, motiverande, 

respektingivande och tillförlitliga. Den sjunde värderingen handlar om balansen mellan 

arbetslivet och de anställdas fritid. Dabirian et al. (2017) menar att en balans mellan dessa två 

ger anställda möjligheter att hantera både arbete och privatliv på ett bra sätt.  

  

Via dessa sju värderingar menar Dabirian et al. (2017) att företag kan stärka sitt “employee 

brand” och på så vis attrahera och behålla värdefull personal och bidra till att arbetsplatsen 

överlag anses som bättre av de anställda. De klargör dock att alla dessa faktorer ej påverkar 

arbetstillfredsställelsen i lika hög grad utan att olika faktorer kan ha olika stor betydelse 

beroende på vilken organisation och vilken individ det gäller. 

 

3.4 Huvudsakliga faktorer för valet av jobb bland studenter 

Chhabra och Sharma gjorde 2014 en studie som syftar till att ta reda på vad som är de 

huvudsakliga faktorerna för valet av jobb för studenter. Studien grundar sig på 

semistrukturerade intervjuer med sistaårsstudenter på en högskola i Indien.  

 

Vad är det då som gör att studenter söker ett visst jobb? Tre av de huvudsakliga faktorerna som 

är avgörande för valet av jobb för studenter är organisationskulturen, varumärket och den 

kompensation man erhåller för arbetet, där organisationskulturen och varumärket är de absolut 

viktigaste (Chhabra & Sharma, 2014). Med organisationskultur menas här de grundläggande 

antaganden och värderingar som finns hos personalen och som vidareförmedlas till nyanställda, 

vilka ter sig till uttryck via hur personalen beter sig på arbetsplatsen (Chhabra & Sharma, 2014). 

Med varumärke menas de tankar och värderingar som associeras med själva organisationen 

och det den anses stå för.  

 

3.5 Organisationskultur och organisationsidentitet 

Hur arbetssökande uppfattar en organisations identitet och kultur har i dagens samhälle visat 

sig ha mer och mer betydelse för valet av arbetsplats (Alvesson & Sveningsson, 2012). Men 

vad är det då som bygger en organisations- kultur och identitet och vad består de av? Först 

och främst är det viktigt att förstå att begreppen inte är samma sak, även om de bygger på 

varandra.  
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Organisationskulturen kan, som tidigare nämnt, beskrivas som de grundläggande antaganden 

och värderingar som finns hos personalen och som vidareförmedlas till nyanställda, och som 

visas via hur personalen beter sig på arbetsplatsen (Chhabra & Sharma, 2014). Kulturen kan 

då vidare beskrivas som hur de anställda som en grupp ser på världen utifrån de värderingar 

som de inom gruppen har skapat (Alvesson & Sveningsson, 2012).  

 

Identiteten skiljer sig från detta via att den kan beskrivas genom hur väl man identifierar sig 

med en viss grupp. Således är identiteten hur man ser på sig själv inom gruppen och ej hur 

gruppen ser på omvärlden. Det som påverkar hur väl man identifierar sig med en viss grupp 

beror på en mängd faktorer. Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) är några av dessa: 

gruppens grundläggande värderingar, desto tydligare värderingar desto starkare identitet, 

gruppens “status”, en grupp som anses ha hög status ses som mer attraktiv och hur andra 

grupper framställer sig, genom att andra grupper tydligt framställs blir det ett tydligare “vi” 

och “dem”. Slutligen är också de sociala förhållandena inom gruppen betydande, det vill säga 

likhet mellan gruppmedlemmar, gemensamma mål och liknande bakgrund (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). 

 

Med detta i åtanke kan man dra slutsatsen att desto tydligare ett företag eller en organisation 

utåt via till exempel reklam, lokaler, logotyper, värderingar, slogans, med mera visar sin 

identitet eller kultur på ett positivt sätt desto mer vill arbetssökande identifiera sig med 

organisationen och organisationen blir således en mer attraktiv arbetsgivare (Alvesson & 

Sveningsson, 2012).  

  

3.6 Generation Y 

I en studie från 2013 av Elena Hubschmid skriver hon om hur efterfrågan på anställda med 

akademisk bakgrund ökar för att företag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på en 

alltmer global arbetsmarknad där mer och mer kvalificerade och specialiserade tjänster 

efterfrågas. Den generation som idag till stor del besitter denna kompetens kallas ibland för 

generation Y.  

 

Generation Y består av personer som är födda 1980 och senare och innehåller till stor del 

personer med kulturella skillnader (Hubschmid, 2013). Att attrahera denna kompetens till sin 

organisation eller företag är en av grundpelarna för att lyckas få en kompetent och 
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konkurrenskraftig arbetsstyrka. På grund av detta har behovet av utvecklade “employer 

branding- strategier” ökat (Hubschmid, 2013).  

 

Med bakgrund i detta har Hubscmid (2013) gjort en studie bestående av 459 studenter från 

Ryssland och Schweiz där hon undersöker de viktigaste faktorerna för universitetsstudenter när 

det kommer till val av arbetsplats. Studien visar på att de viktigaste faktorerna är: en vänskaplig 

arbetsplats, bra balans mellan arbete och fritid, en kultur som respekterar individualitet, att ha 

som framtida referens, att få Sponsring till professionell utveckling, utmanande arbete, 

ledarskapsmöjligheter och flexibla arbetsförhållanden (Hubschmid, 2013).  

 

Idag finns det väldigt lite forskning om kulturella skillnader mellan generation Y i olika delar 

av världen. I Hubscmids studie (2013) framkom dock att vilka faktorer som var avgörande för 

valet av jobb skiljde sig mellan studenterna från Ryssland respektive Schweiz vilket tyder på 

att det finns en kulturell skillnad mellan personer av olika nationaliteter. För att på bästa sätt 

kunna stärka sitt employer brand och kunna attrahera den kompetens man eftersöker är det 

viktigt att ta hänsyn till dessa kulturella skillnader i sin employer brand strategi (Hubschmid, 

2013). Med bakgrund i detta blir det av vikt att genomföra denna studie då tidigare forskning 

(Hubschmid, 2013) som sagt visar på att det finns nationella skillnader i vad som anses 

avgörande för valet av arbete.  

 

3.7 Jämställdhet i arbetslivet 

Dagens arbetsmarknad har blivit mer och mer jämställd och inom företag och organisationer 

kan man på allt fler högre poster se en mer diversifierad arbetsstyrka (Fagerfjäll, 2003). Trots 

detta så kvarstår ändå en del av den segregering som historiskt funnits mellan könen på många 

arbetsplatser, framförallt gällande högre tjänster inom företagshierarkin (Fagerfjäll, 2003).  

 

Förklaringarna till detta kan vara många men en av dem brukar kallas för “glastaket”. Glastaket 

kan beskrivas som den “nivå” i ett företag eller organisation där kvinnor inte längre verkar 

kunna avancera högre upp i “företagskedjan” (Fagerfjäll, 2003). Glastaket anses bero på en 

mängd faktorer men en av förklaringarna skulle kunna vara att det tidigare har varit många män 

som suttit på dessa högre poster och därav “väljs” män fortfarande i större grad ofta idag till 

dessa poster (Fagefjäll, 2003). Vidare finns det forskning som visar på att det som män säger i 

större grad anses som viktigare än det som kvinnor säger vilket även det bidrar till en ojämställd 

arbetsplats (Fagerlind, 2014). 
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4 Metod 

Metodavsnittet syftar till att redogöra för hur denna studie har designats och genomförts. Nedan 

följer beskrivningar på de olika stegen i forskningsprocessen från litteratursökning till analys 

av data. 

 

4.1 Litteratursökning 

Litteraturen söktes upp via tidigare erfarenhet, kunskap inom ämnet och via databasen ”Ebsco” 

där sökorden: “employer branding”, “employer brand”, “organisational culture”, 

“organisationskultur”, “job satisfaction”, “work values”, “jämställdhet” och “glastaket” 

användes. För att få relevanta källor som är aktuella och baserade på ny forskning kring 

employer branding så söktes litteratur och artiklar som är skrivna år 2010 och senare, bortsett 

från Ambler & Barrows artikel från 1996 (Ambler & Barrow, 1996). Denna var nödvändig att 

ta med för att få med den ursprungliga definitionen av begreppet vilken återfinns i just den 

artikeln. 

 

Vid sökning av den litteratur som uppsatsen bygger på har ett systematiskt tillvägagångssätt  

används för att sålla ut de artiklar som var av intresse för uppsatsen. Att ett systematiskt 

tillvägagångssätt använts innebär att artiklarna först söktes med hjälp av de tidigare nämnda 

sökorden. Sedan gjordes en första sållning där litteratur och artiklar som ej var relaterade till 

syftet plockades bort. De kvarvarande artiklarna lästes överskådligt igenom och därefter 

gjordes ännu en sållning för att välja ut de artiklar som var direkt relaterade till uppsatsen i 

fråga. 

 

4.2 Urval och forskningsmetod 

För att undersöka vad studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design på Umeå 

universitet söker efter hos framtida arbetsgivare, gjordes ett målinriktat urval (Bryman, 2011) 

mot årskurserna 1-4 på denna utbildning. Då de som läser årskurs fem på utbildningen för 

närvarande håller på med sitt examensarbete har dessa inte gått att nås och därav är de inte med 

i undersökningen. Ett kvantitativt angreppssätt ansågs vara det mest fördelaktiga då det 

möjliggör ett effektivt insamlande av data från en stor grupp personer (Bryman, 2011). 
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4.3 Utformning av enkät 

En enkät utformades med hjälp av den tidigare nämnda studien A great place to work!? 

Understanding crowdsourced employer branding (Dabirian, Kietzmann & Diba, 2017). I den 

studien står det hur IMB:s artificiella intelligens Watson analyserade 38000 recensioner på de 

högst- respektive lägst rankade arbetsgivarna på www.glassdoor.com. På så vid identifierades 

de sju områden som arbetstagarna på hemsidan ansåg vara de mest avgörande för 

arbetstillfredsställelsen. Dessa sju värderingar var socialt värde, intressevärde, meningsfullhet, 

utvecklingsmöjligheter, ekonomiskt värde, chefskapet och balansgången mellan arbete och 

fritid. Att använda denna teoriram som källa anses ha påverkat studiens validitet positivt. 

 

För att utforma enkäten ansågs dessa sju värderingar inte vara färdiga frågor. Varje dimension 

ansågs innehålla flera olika aspekter och för att skapa förståelse för vad vi frågade efter hos 

respondenterna var det viktigt att dela upp dessa värden i de olika aspekterna som ingick i 

dessa. Resultatet blev 13 olika frågor som skulle graderas på en sexgradig skala där 1 

motsvarade irrelevant och 6 motsvarade helt avgörande (Bilaga 1).  

 

Anledningen till att en sexgradig skala användes var för att kunna få mer varierande svar än 

om till exempel en fyra eller -femgradig skala hade använts i och med att fler svarsalternativ 

erbjuds. Risken att fler personer skulle ha svarat likadant hade varit större med en skala med 

färre svarsalternativ och därigenom hade resultatet sämre visat vad som faktiskt är viktigast för 

studenterna i sitt framtida yrkesliv. Samtidigt innebär en sexgradig skala, till skillnad från en 

fem eller -sjugradig skala, att respondenterna tvingas ta ställning i sina svar då de inte har 

möjlighet att välja ett svarsalternativ som ligger i “mitten” (Ejlertsson, 2014).  

 

För att verkligen uppnå studiens syfte “Vad anser studenter på Civilingenjörsprogrammet i 

interaktion och design vara de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare?”, lades tre tomma 

rader in i enkäten. På så vis skulle respondenterna få möjlighet att fylla i aspekter som inte var 

inkluderade i den färdiga enkäten. Det kan anses ha ökat validiteten då det säkerställde att 

enkäten mäter det den avser att mäta i och med att enkäten potentiellt inte täcker in alla aspekter 

som är av vikt för studenterna (Bryman, 2011). Dessutom kompenserade det här upplägget för 

den kvantitativa metodens begränsade möjligheter att göra djupare analyser av deltagarnas syn 

på vad de vill se hos framtida arbetsgivare. 

 

http://www.glassdoor.com/
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Hänsyn har tagits till Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). 

I enkäten skrevs information om studiens syfte, att deltagande är frivilligt, att medverkan sker 

anonymt och att resultaten som samlas in enbart kommer användas i forskningssyfte. Utöver 

detta informerades både lärare och studenter muntligt om dessa förutsättningar i samband med 

att enkäten delades ut. 

 

Det genomfördes en pilotstudie där fem oberoende personer fick testa att fylla i enkäten.  Det 

var ett sätt att testa dess validitet och reliabilitet (Bryman, 2011) då det gav oss en uppfattning 

ifall frågorna tolkades som de avsåg att tolkas, ifall svaren vi fick in kunde tänkas tjäna studiens 

syfte och frågeställning samt kontrollera ifall någonting annat behövde ändras. Då 

återkopplingen från deltagarna i pilotstudien var positiv gjordes inga förändringar. 

 

4.4 Datainsamling 

Då enkätens utformning var klar var det dags att låta studenter på utbildningen fylla i den. Att 

besöka deras undervisningstillfällen på universitetet och dela ut en fysisk enkät betraktades 

som det mest effektiva tillvägagångssättet. Det var ett sätt att minska bortfallet vilket lätt 

uppstår om det istället handlar om till exempel en webbenkät eller enkät via postutskick 

(Ejlertsson, 2014). 

 

Lärare inom utbildningen vilka återfanns på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

samt på Designhögskolan kontaktades. De informerades om studiens syfte samt innebörden av 

medverkan. Sedan gav de information om när studenterna på utbildningen skulle samlas på 

undervisningstillfällen och när det var passande för dessa att medverka i studien. Det visade 

sig att det inte fanns några tillfällen att besöka studenterna på sista året av utbildningen, vilket 

är anledningen till att dessa har utelämnats i studien. 

 

Väl på plats på universitetets undervisningstillfällen informerades studenterna muntligen om 

studiens syfte, att deltagande är frivilligt, att medverkan sker anonymt och att resultaten som 

samlas in enbart kommer användas i forskningssyfte. Enkäten delades ut, fylldes i av 

studenterna och samlades in. Fyra undervisningstillfällen besöktes där varje tillfälle var 

tillägnat en separat årskurs. Totalt 111 svar erhölls vilka tillsammans med tidigare skriven 

litteratur inom ämnet ligger till grund för uppsatsen i fråga.  
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Som tidigare nämnts erhölls 111 svar på enkäten vilket anses vara en tillräckligt stor 

svarsfrekvens för att få ett reliabelt resultat samt för att kunna dra tillförlitliga och relevanta 

slutsatser. Den totala populationen för interaktion och designstudenter i årskurs 1-4 på Umeå 

universitet kan maximalt uppgå till 206 personer (UHR, 2017). Den korrekta siffran är svår att 

definiera då vissa har avslutat sina studier. 

 

Det blev ett visst internt och externt bortfall (Bentson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall och 

Sverke, 2016). Det beror på att enkäten var frivillig att fylla i samt att alla studenter ej var på 

alla de undervisningstillfällen där enkäten delades ut. Eftersom enkäten var anonym blir det 

svårt att säga något om vilka som ej svarat på enkäten men ett litet externt bortfall anses ha 

förekommit. Av de 112 studenterna som blev erbjudna att delta i studien så valde 111 att göra 

det. 

 

4.5 Bearbetning av data 

Då alla ifyllda enkäter hade samlats in fördes datan in i en Excel-fil. Därefter grupperades och 

jämfördes liknande svar med varandra för att få en första överblick över svaren. 

Respondenternas svar delades in efter variablerna kön och årskurs. Medelvärden räknades ut 

för hur respondenterna i varje kategori svarat på respektive fråga i enkäten. Genom att redovisa 

datan i olika former av tabeller och diagram skapades en tydlig bild av hur svarsfördelningen 

såg ut och vilka mönster som kunde urskiljas, vilket presenteras vidare i resultatdelen. Inga 

tekniker användes för att hantera bortfall eftersom att det var så pass marginellt. 

 

5 Resultat 

De resultat som presenteras nedan bygger i sin helhet på svaren som erhållits på enkäterna, 

vilka har delats ut till studenterna på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design på 

Umeå universitet. Resultatavsnittet syftar till att ge en rättvis och tydlig bild över de svar som 

erhållits i undersökningen och presenteras för överskådlighetens skull i diagram och tabeller. 
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5.1 Svarsfrekvenser 

Diagram 1. Diagrammet visar könsfördelning bland respondenterna  

Som vi kan utläsa från diagrammet så skiljer sig svarsfrekvensen mellan de olika könen. Vi 

kan se att männen står för 64 st av svaren, motsvarande 58%, medans kvinnorna står för 43 st 

av svaren, motsvarande 39%. Vidare har fyra stycken respondenter ej angivit sitt kön och 

kategorin “annat” har ej använts överhuvudtaget av respondenterna.   

 

58%

39%

3%

0%

Diagram 1. Svarsfrekvens mellan könen

Män 64 st Kvinnor 43 st Ej angivet 4 st Annat 0 st
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Diagram 2. Diagrammet visar fördelningen mellan årskurserna bland respondenterna 

Från diagrammet kan utläsas att antal svar varierar mellan de olika årskurserna. Från årskurs 1 

är det 47 st som har svarat (42%), från årskurs 2 är det 26 st (24%), från årskurs 3 är det 28 st 

(25%) och från årskurs 4 är det 9 st (8%). Vidare var det en person som valde att ej ange vilken 

klass denne studerar i.  
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Diagram 2. Svarsfrekvens mellan årskurserna 

Åk1: 47st Åk2: 26st Åk3: 28st Åk4: 9st ej svarat 1 st
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5.2 Medelvärden 

 

Diagram 3. Diagrammet visar medelvärdet för samtliga respondenter på respektive fråga i enkäten. 

Från diagrammet kan utläsas att medelvärdena från de olika svaren på frågorna i enkäten 

varierar mellan ca 3,8 till 5,2 på den 6-gradiga skalan. Frågan “Arbetet belönas genom 

förmåner som t.ex. Friskvårdsbidrag” har fått det lägsta medelvärdet på ca 3,8 medan frågan  

“Cheferna är ärliga, inspirerande, skyddar aktiverar och respekterar dig” har fått det högsta 

medelvärdet på ca 5,2. 
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Diagram 3. Medelvärden i genomsnitt  
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Diagram 4. Diagrammet visar männens respektive kvinnornas medelvärden på svaren i enkäten. 

I diagrammet visas hur medelvärdena skiljer sig mellan hur männen och kvinnorna svarat i 

enkäten. Vi kan se att för männen är den viktigaste frågan (den med högst medelvärde) ”Du 

tycker att arbetsuppgifterna är intressanta” medans den viktigaste frågan för kvinnorna är 

“Cheferna är ärliga, inspirerande, skyddar, aktiverar och respekterar dig”. Den fråga som 

fick lägst medelvärde för männen var “Arbetet belönas genom förmåner som t.ex. 

friskvårdsbidrag” medans den fråga som fick lägst medelvärde för kvinnorna var “Du arbetar 

med talangfulla personer”.  
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Diagram 4. Medelvärden för kön

män: kvinnor:
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Diagram 5. Diagrammet visar medelvärdena för varje årskurs på respektive fråga. 

 

I diagrammet framkommer skillnaderna i medelvärdena för de olika årskurserna. Vad som är 

den viktigaste respektive minst viktiga frågan varierar mellan årskurserna men överlag kan 

man säga att den viktigaste frågan är “Cheferna är ärliga, inspirerande, skyddar, aktiverar och 

respekterar dig” (i och med att den frågan har högst medelvärde), tätt följd av frågan “Du 

tycker att arbetsuppgifterna är intressanta”. Den minst viktiga frågan är “Arbetet belönas 

genom förmåner som t.ex. Friskvårdsbidrag”, vilken av samtliga klasser genomgående har fått 

lägst medelvärde. Diagrammet visar även på att de flesta klasser har svarat relativt lika på de 

olika frågorna men en trend som går att urskilja är att de som går årskurs 2 i princip har skattat 

lägst medelvärde på samtliga frågor, de har svarat lägst på alla utom två av frågorna. En 

komplett sammanställning av samtliga medelvärden presenteras i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. 

Tabell 1. 

Medelvärden: 

Genomsnitt:  För män: För kvinnor: Åk1: Åk2: Åk3: Åk4: 

Fr1: 5,189 5 5,488 5,178 4,962 5,393 5,25 

Fr2 4,327 4,413 4,278 4,296 4,346 4,393 4,25 

Fr3 4,468 4,189 4,881 4,378 4,269 4,666 4,714 

Fr4 5,225 5,125 5,372 5,311 5,115 5,179 5,375 

Fr5 4,703 4,516 4,930 4,778 4,423 4,786 5 

Fr6 4,721 4,531 4,978 4,644 4,538 4,893 4,75 

Fr7 4,658 4,484 4,884 4,711 4,615 4,607 4,75 

Fr8 5,153 4,969 5,442 5,178 5 5,286 5 

Fr9 4,712 4,516 4,930 4,822 4,423 4,821 4,625 

Fr10 4,919 4,678 5,209 5,022 4,653 4,964 5 

Fr11 3,892 3,344 4,512 4,156 3,308 3,929 4 

Fr12 5,261 4,953 5,698 5,356 4,961 5,357 5,375 

Fr13 5,171 4,969 5,465 5,489 4,923

  

4,893 5,125 

 

 

5.3 Aspekter som informanterna själva lyfte 

Som nämnt fanns det tre tomma rader längst ner i enkäten för att ge respondenterna utrymme 

att skriva in aspekter som de ansåg vara viktiga att beakta i studien. Även dessa faktorer var 

möjliga att skatta på en 6-gradig skala. Av de 111 personerna som medverkade i studien, var 

det 6 stycken som fyllde i egna alternativ. Dessa presenteras nedan: 
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1. Diversifierad arbetsmiljö: 4 

 

2. Jämn könsfördelning: 6 

Mångfald: 6 

 

3. Trevliga arbetskamrater: 5 

Svängrum i min roll: 4 

 

4. Trevliga/roliga kollegor: 6 

 

5. Chans för frihet i hur man jobbar, t.ex. jobba hemma eller göra uppgifterna i din ordning: 

5 

 

6. Arbetsmiljö som lyft/ergonomi o.s.v.: 5 

Bra arbetstider (ej för mycket övertid): 4 

 

6 Analys 

I analysavsnittet kommer resultaten analyseras och jämföras med varandra. Tonvikt kommer 

ligga på att analysera och presentera extremvärden samt att utröna vad dessa grundar sig i. Här 

kommer även likheter och skillnader till tidigare skriven litteratur presenteras och analyseras. 

 

6.1 Svarsfrekvens mellan könen 

Enligt UHR var det 19 kvinnor och 30 män som antogs till Civilingenjörsprogrammet i 

interaktion och design på Umeå universitet höstterminen 2016 (UHR, 2017). Precis som 

tidigare år var det alltså en klar majoritet av män som påbörjade utbildningen (2015 kvinnor: 

11, män: 39, 2014 kvinnor: 27, män: 28 och 2013 kvinnor: 22, män: 28). De svar vi har fått in 

vittnar även om det då 58% av de som angav kön i sin enkät angav man och att 39% angav 

kvinna. En skillnad i könsfördelningen mellan män och kvinnor hade mest troligt gett utslag på 

resultatet eftersom att kvinnor hade en tendens att skatta faktorerna i enkäten högre än män, 

vilket presenteras vidare under ”6.4 medelvärden för kön” . 
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6.2 Svarsfrekvens mellan årskurserna 

Svarsfrekvens skiljer sig relativt mycket mellan de olika årskurserna. I resultatdelen kan vi se 

att majoriteten (42%) av de som svarat på enkäten går i årskurs 1. Mellan de som läser år 2 och 

år 3 är antal respondenter relativt jämt, 24% respektive 25%, och de som läser år 4 står för bara 

8% av respondenterna. Enligt UHR:s antagningsstatistik (2017) så är årskurserna ursprungligen 

relativt lika stora (åk1: 50 st, åk2: 50 st, åk3:  55 st och åk4: 51 st). Anledningen till att antalet 

respondenter minskar med varje årskurs kan troligtvis bero på att för varje år som studenterna 

läser av utbildningen så avbryter en del av dessa sina studier av olika anledningar. 

 

Det som sticker ut i svarsfrekvensen är att det är så få respondenter i årskurs 4. Trenden i 

samtliga respondenters svar på enkäten är dock att medelvärdena för årskurserna överlag är 

relativt lika och därigenom så skulle kanske även fler respondenter från årskurs fyra resultera 

i liknande medelvärde. 

 

6.3 Medelvärden i genomsnitt 

Som tidigare presenterats i resultatdelen så var den fråga som har fått högst medelvärde 

“Cheferna är ärliga, inspirerande, skyddar, aktiverar och respekterar dig”. Detta beror till 

stor del på att kvinnorna som svarat på enkäten skattat den frågan som absolut högst medan 

männens skattning av den frågan är något lägre. Sammantaget blir det ändå den frågan som 

anses som den viktigaste för populationen. Vad som gör att denna fråga skattas som den 

viktigaste är svårt att svara på. Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) tar som tidigare nämnt 

upp chefskapet som en av de sju huvudsakliga faktorerna som är avgörande för valet av 

arbetsplats men att den ska vara den mest avgörande skiljer sig från den tidigare forskningen.  

 

I studien av Chhabra och Sharmas (2014) framkommer att de tre huvudsakliga faktorerna för 

valet av jobb för studenter är organisationskulturen, varumärket och den kompensation man 

erhåller för arbete. Det som gör att frågan om chefskapet blir den viktigaste i den här studien 

skulle kunna bero på kulturella skillnader då de tidigare studierna är gjorda i andra länder, detta 

diskuteras vidare i diskussionsdelen. 

 

Den fråga som fått näst högst medelvärde är frågan “Du tycker att arbetsuppgifterna är 

intressanta” tätt följd av frågan “Du tycker att arbetsplatsen är rolig att jobba på”. Även detta 

skiljer sig från studien av Chhabra och Sharmas (2014) vilket också kan tänkas bero på 

kulturella skillnader.  
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Frågan “Arbetet belönas genom förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag” är den fråga som har fått 

lägst skattat medelvärde. Här bör dock belysas att sättet som frågan är formulerad på lätt tolkas 

som att det enbart rör sig om friskvårdsbidrag vilket kan ha haft en inverkan på hur relevant 

denna punkt ansågs vara. Även denna aspekt behandlas vidare i diskussionsdelen. 

 

6.4 Medelvärden för kön 

Resultaten visar skillnader i svaren mellan kvinnor och män (Diagram 4.) Vid analys av datan 

från de insamlade enkäterna framgår det att kvinnor i snitt har skattat alla faktorer förutom en 

som viktigare än vad män har gjort. Att resultaten ser ut på det viset kan bero på många olika 

saker. Två tänkbara förklaringar är att kvinnor kanske överlag är mer intresserade av 

förhållanden hos arbetsgivaren eller att just de frågor som valts ut för denna enkät är frågor 

som kvinnor intresserar sig för i högre grad än män. Vidare forskning kan krävas inom det här 

området. 

 

Ännu idag är det enklare för män än för kvinnor att avancera yrkesmässigt och karriärmässigt 

(Fagerfjäll, 2003). Som tidigare nämnts i avsnittet “tidigare forskning” så stöter kvinnor i 

arbetslivet ofta på något som brukar kallas för glastaket, vilket kan beskrivas som den “nivå” i 

ett företag eller organisation där kvinnor inte längre verkar kunna avancera högre upp i 

“företagskedjan” (Fagerfjäll, 2003).  

 

Vad glastaket beror på kan vara en mängd faktorer men en av förklaringarna skulle kunna vara 

att det tidigare har varit många män som innehaft dessa högre poster och därav “väljs” män 

fortfarande i större grad till dessa poster (Fagerfjäll, 2003). Den anledningen skulle kunna 

förklara det resultat som hittats i denna uppsats. Kanske var det därför som frågan “Cheferna 

är ärliga, inspirerande, skyddar, aktiverar och respekterar dig.” var viktigare för kvinnor än 

för män. På frågan om chefer så kan det bero på att kvinnor rent allmänt har det svårare i 

arbetslivet, som nämns i “tidigare forskning” så klassas till exempel ofta sådant som män säger 

som viktigare än det som kvinnor säger (Fägerlind, 2014) och därför visar resultatet att kvinnor 

uppskattar respekt mer än vad män gör. Svaren på denna fråga skiljer sig mer än på någon 

annan fråga mellan könen då differensen uppgår till 0,745. 

 

6.5 Medelvärden för årskurserna 

Vid jämförelse av svaren mellan de olika årskurserna framträder inga större skillnader. 

Studenterna i årskurs 1, 2, 3 och 4 har skattat alla frågor relativt högt och skillnaderna i 
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medelvärden mellan årskurserna är väldigt små. Att resultatet visar på så små skillnader mellan 

årskurserna kan bero på att frågorna i enkäten ursprungligen härstammar från de sju faktorerna 

som enligt Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) är de sju viktigaste faktorerna för 

arbetstillfredsställelse. I och med att alla de faktorerna anses vara viktiga för 

arbetstillfredsställelsen så rankas de alla högt av respondenterna och skillnaderna mellan de 

olika enkätfrågorna och årskurserna blir således små. Från det kan man dra slutsatsen att även 

respondenterna i denna studie anser de faktorerna vara viktiga i sitt framtida arbetsliv vilket 

bekräftar resultatet i Dabirian, Kietzmann och Dibas studie. 

 

Om någon tendens ska lyftas från diagrammet i fråga (“Diagram 5. Medelvärden för 

årskurserna”) så är det att studenterna i årskurs 2, i genomsnitt har skattat de flesta faktorer 

som lägre än studenter på de andra årskurserna. Enbart på fråga 2 och fråga 7 har en annan 

årskurs i genomsnitt gjort lägre skattningar, däremot är skillnaderna väldigt små. Vad detta 

beror på kan enbart spekuleras kring. 

 

6.6 Aspekter som informanterna själva lyfte 

Eftersom att ord kan tolkas olika av olika personer försökte vi konkretisera och förtydliga de 

faktorer som togs upp i enkäten så långt som möjligt. Bland de aspekter som lyftes av 

informanterna fanns en viss variation i hur tydliga och utförliga deras formuleringar var. Av 

den anledningen kan det i vissa fall vara svårt att bedöma innebörden av de aspekter som de 

själva har skrivit in i enkäten. 

 

“Diversifierad arbetsmiljö” kan till exempel tolkas på många olika sätt. Vår uppfattning är att 

personen vill lyfta en aspekt av variation i arbetsuppgifter men framför allt i var dessa 

arbetsuppgifter utförs. Vi tolkar det som att personen lyfter en aspekt som innebär att man som 

anställd inte är låst vid en specifik arbetsplats hos arbetsgivaren utan att det ges möjlighet att 

utföra sina arbetsuppgifter på flera olika platser eller kanske till och med måste utföra sina 

arbetsuppgifter på flera olika platser. Denna rörelse kan ske genom till exempel möten med 

kollegor eller kundbesök hos andra arbetsgivare. Informanten som lyfte denna punkt skattade 

den som en fyra vilket innebär att det var en relativt viktig aspekt men inte helt avgörande. 

 

“Jämn könsfördelning” och “Mångfald” lyftes av en informant som ansedde att båda dessa 

aspekter var helt avgörande. Med tanke på hur högt dessa faktorer skattades av denna informant 

kan de anses som väldigt viktiga att beakta. Samtidigt var det den enda personen som lyfte 
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dessa punkter och därför kan det diskuteras i vilken utsträckning som studenterna reflekterar 

kring dessa frågor då de ska avgöra hur attraktiv en viss arbetsgivare är. 

 

“Trevliga arbetskamrater” och “Svängrum i min roll” skattades som 6 respektive 5 av en 

informant. “Trevliga arbetskamrater” lämnar enligt oss inte särskilt mycket utrymme för 

tolkning men vi tänker att det här syftas på en aspekt av trivsel med sina kolleger. Väldigt 

viktigt var “Svängrum i min roll”. Här ser vi det som att informanten vill lyfta någon form av 

frihet i sina arbetsuppgifter och att man som anställd inte behöver ha så strikta ramar att förhålla 

sig till. Kanske kan denna punkt liknas vid tidigare nämnda “Diversifierad arbetsmiljö”. 

 

“Trevliga/roliga kollegor” lyftes som en helt avgörande punkt eller snarare som mer än en helt 

avgörande punkt eftersom att en informant skrev in siffran 7 och ringade in denna. På så vis 

blev det tydligt att personen i fråga såg det här som den absolut viktigaste aspekten att beakta 

för att en arbetsgivare skulle upplevas som attraktiv. 

 

Ytterligare ett exempel som vi anser betonar en form av frihet i arbetet är informanten som 

skrev - “Chans för frihet i hur man jobbar, t.ex. jobba hemma eller göra uppgifterna i din 

ordning”. Denna punkt såg personen som näst intill helt avgörande. 

 

“Arbetsmiljö som lyft/ergonomi o.s.v.” skattades som en 5:a på den 6-gradiga skalan, samma 

respondent skattade även “Bra arbetstider (ej för mycket övertid)” som en 4. Intressant här är 

att personen i fråga lyfter de mer fysiska aspekterna av arbetsmiljö vilket kan bero på att de 

faktorer som redan fanns inskrivna i enkäten framför allt berör de psykosociala aspekterna av 

arbetsmiljö. Respondenten tar som sagt även upp arbetstider och att denne inte vill jobba för 

mycket övertid. På ett sätt anser vi att det ingår i den redan inskrivna punkten i enkäten som är 

formulerad - “Arbetet tillåter dig att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv”. 

 

Vi anser att allt för stor vikt ej kan läggas på vissa av de punkter som respondenterna lyfte. 

Anledningen till det är att vissa aspekter bara lyftes av en person och att vissa var formulerade 

på ett sätt som ger så pass mycket utrymme för tolkning att innebörden kan vara någon helt 

annan än den man själv bildar kring ordet. Exempel på dessa är “Diversifierad arbetsmiljö” 

och “Svängrum i min roll”. Samtidigt kan det ses som att de betonar mer eller mindre samma 

sak men att det beskrivs på olika sätt. 
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Det vi anser vara det tydligaste mönstret som gick att urskilja ur dessa svar var behovet av att 

trivas med sina kolleger. Detta anser vi kom till uttryck i svaren “Trevliga arbetskamrater” 

och “Trevliga/roliga kollegor” vilket lyftes av två olika respondenter och som graderades 5 

respektive 6. 

 

7 Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer det presenteras hur väl vi anser att studien har uppnått sitt syfte 

samt vad de huvudsakliga fynden anses vara och hur de kan påverka ett företags employer 

branding strategi. Här kommer även faktorer som kan ha haft en särskild påverkan på studien 

och som har anknytning till studiens syfte tas upp och diskuteras. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Precis som det tidigare har antytts så kan formuleringarna på de olika frågorna ha haft en 

inverkan över vilken siffra studenterna ringade in på frågorna. Frågan som behandlar 

chefsskapet med formuleringen - “Cheferna är ärliga, inspirerande, skyddar, aktiverar och 

respekterar dig.” skulle kunna betraktas som mer konkret och enklare att förstå i jämförelse 

med exempelvis frågan som behandlar förmåner genom formuleringen - “Arbetet belönas 

genom förmåner som t.ex. Friskvårdsbidrag.”. På så vis är det kanske större sannolikhet att 

betrakta en punkt som mer väsentlig än en annan då det finns en klarare bild kring vad den 

innebär eller där en punkt inrymmer fler faktorer än vad en annan gör. 

 

Det går att argumentera för att frågan “Arbetet belönas genom förmåner som t.ex. 

Friskvårdsbidrag” borde ha formulerats på ett annat sätt. I studien A great place to work!? 

Understanding crowdsourced employer branding (Dabirian, Kietzmann & Diba, 2017) 

presenterades som sagt en ekonomisk dimension vilken ansågs vara en av de absolut viktigaste 

för arbetstagare som lämnat recensioner på Glassdoor. Denna dimension innefattade inte bara 

lön utan även förmåner som pensionsavsättningar, friskvårdsbidrag och trygghet i sin 

anställning. Däremot var det bara friskvårdsbidrag som skrevs ner i enkätfrågan som ett 

exempel på en förmån. Kanske hade denna fråga tolkats och skattats annorlunda ifall samtliga 

av dessa exempel på förmåner hade skrivits ner i enkätfrågan. 

 

Som nämnts fanns det ett internt och externt bortfall. På årskurserna 1-4 på utbildningen 

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design har totalt 206 studenter antagits. Hur många 
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som är aktiva är svårt att beräkna även från universitetets sida eftersom att studenter rent 

teoretiskt kan vara inskrivna på utbildningen men kan ha avbrutit sina studier där. Av den 

anledningen blir det problematiskt att beräkna svarsfrekvensen utefter hur många studenter som 

läser på utbildningen. 

 

Det vi däremot vet är att sammanlagt 112 studenter var närvarande på de fyra 

undervisningstillfällen som vi besökte. Av dessa var det 111 studenter som besvarade enkäten. 

Om vi endast ser till dessa siffror kan det konstateras av bortfallet uppgick till en person och 

att svarsfrekvensen uppgick till 99 procent. 

 

Vad gäller det interna bortfallet var det 17 personer som inte angav ålder, fyra personer som 

inte angav kön, en person som inte angav läsår och fyra personer som utelämnade en fråga 

vardera. I övrigt var det 105 personer som inte fyllde i egna frågor på enkätens sista rader men 

det kan diskuteras huruvida det ska klassas som bortfall eftersom att det var frivilligt och enbart 

någonting respondenterna skulle göra ifall de ansåg att någon aspekt saknades i enkäten. 

 

Både det interna och externa bortfallet var relativt marginellt och enligt Berntson et al. (2016) 

går det att tolerera ett bortfall som understiger 5-10 procent. I dessa fall går det med andra ord 

att frånse deras inverkan på resultatet. Tekniker hade kunnat användas för att hantera bortfallet 

men av dessa anledningar gjordes inte det. 

 

7.1.1 Validitet och reliabilitet 

I denna studie finns det aspekter som stärker validiteten och reliabiliteten samtidigt som det 

finns andra aspekter som gör det motsatta. Det som stärker validiteten och reliabiliteten är att 

studien är systematiskt uppbyggd, att enkäten grundar sig i tidigare forskning, att 

respondenterna fick möjlighet att lyfta egna synpunkter i enkäten och att en pilotgrupp fick 

testa fylla i enkäten innan den skickades ut för att säkerställa att den är lättförståelig och därmed 

undvika syftningsfel. Dessa är exempel på åtgärder som vidtagits för att kontrollera att 

undersökningen mäter det den avser att mäta och att resultaten ska vara så tillförlitliga som 

möjligt. 

 

Ett reliabilitetsproblem skulle kunna vara att svar ej har erhållits från de som läser årskurs 5. 

Om det är så att vad som anses vara viktigt för val av en framtida arbetsgivare förändras 

avsevärt under det sista året så blir resultaten i undersökningen ej tillförlitliga och enbart 
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representativa för år 1-4. Detta skulle leda till att svaren som erhålls från studenter som är i ett 

tidigt skede av utbildningen ej är representativa för dem som är i slutet på utbildningen och 

snart ska komma ut i arbetslivet.  

 

Ett validitetsproblem skulle gå att koppla samman med vad som också kan betraktas som en 

styrka i studien, nämligen det faktum att enkäten är byggd på tidigare forskning. Enkäten i 

denna studie är baserad på de av Watson, 7 utvalda dimensionerna som är de viktigaste för 

arbetstagare då de bedömer sina arbetsgivare. Genom att begränsa våra frågor till faktorer som 

ryms inom dessa sju dimensioner kan denna studie ha missat att bedöma respondenternas 

åsikter om faktorer som inte ryms inom dessa sju dimensioner. Ett sätt att motverka denna 

svaghet var att lämna tre tomma rader i slutet av enkäten för att låta respondenterna lyfta 

aspekter som enkäten ansågs ha saknat. Huruvida denna åtgärd kompenserade denna svaghet 

tillräckligt kan däremot diskuteras. 

 

7.1.2 Generaliserbarhet 

Resultaten från denna studie är baserade på svar från en relativt specifik grupp, nämligen 

studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design på Umeå universitet. De siffror 

som framträder från enkätsvaren skulle inte nödvändigtvis se likadana ut genom att undersöka 

studenter på en annan utbildning, från ett annat universitet, i ett annat land eller genom att 

undersöka yrkesverksamma. Dessutom har vi redan hänvisat till tidigare forskning som visar 

på skillnader mellan olika kulturer. Av dessa anledningar vill vi inte påstå att resultaten från 

denna studie är generaliserbara till andra kontexter. 

 

Däremot kan det spekuleras kring huruvida resultaten hade kunnat se likadana ut i en likadan 

enkätundersökning fast i en annan kontext. Vi misstänker att resultaten hade sett snarlika ut vid 

en likadan studie på studenter vid en liknande utbildning fast på ett annat lärosäte i Sverige. 

Det beror på att vi inte ser någon större anledning till att tro att det finns några direkta kulturella 

skillnader mellan de olika universiteten eller högskolorna i landet. Om så är fallet skulle alltså 

resultaten i denna studie vara relevant att beakta för företag som vill attrahera talanger med 

liknande kompetens fast från andra håll i landet. 

 

För att spekulera vidare kan man tänka på att de aspekter som valts ut för denna 

enkätundersökning redan har visat sig vara de mest väsentliga för arbetstillfredsställelse, 

åtminstone enligt Watsons analys av det 38000 recensionerna från Glassdoor. Därmed kan vi 



 
 

26 
 

se de utvalda faktorerna som viktiga att ta hänsyn till för samtliga arbetsgivare men att det kan 

finnas viss variation i hur viktiga dess aspekter betraktas av individer av olika kön, kulturell 

bakgrund eller andra variabler. 

 

7.2 Huvudsakliga fynd samt återkoppling till syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att utreda vad studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion 

och design vid Umeå universitet, söker efter hos framtida arbetsgivare. På så vis kan faktorer 

synliggöras som är viktiga att ta hänsyn till för arbetsgivare som är i behov av deras kompetens. 

 

● Vilka är de viktigaste respektive minst viktiga faktorerna för att de ska vilja jobba hos 

en viss arbetsgivare. 

● Vilka likheter respektive olikheter kan urskiljas mellan de olika årskurserna? 

● Vilka likheter respektive olikheter kan urskiljas mellan könen? 

 

Genom analys av den insamlade datan går det att skapa sig en uppfattning kring vilka aspekter 

som är viktiga och mindre viktiga för respondenterna. Samtidigt är skillnaderna inte dramatiska 

och då skattningen kan anses vara relativt hög på de flesta frågorna i enkäten skulle samtliga 

aspekter kunna betraktas som viktiga att beakta. Med detta i åtanke kan man ändå dra slutsatser 

kring vilka frågor som är de mest relevanta för att lyckas med sin employer branding strategi 

och för att på ett bra sätt attrahera personal med den kompetens som man eftersöker. Hur som 

helst framgår det att de tre viktigaste aspekterna är “Cheferna är ärliga, inspirerande, skyddar, 

aktiverar och respekterar dig.”, “Du tycker att arbetsuppgifterna är intressanta.” och “Du 

tycker att arbetsplatsen är rolig att jobba på.”. De tre aspekter som skattades lägst i denna 

undersökning är “Arbetet belönas genom förmåner som t.ex. Friskvårdsbidrag.”, “Du trivs 

med den rådande organisationskulturen.” och “Du arbetar tillsammans med talangfulla 

personer.”.  

 

Som tidigare nämnts kan man i resultatet ej se några särskilda skillnader mellan de olika 

årskurserna förutom att årskurs 2 överlag har svarat lägst på de flesta av frågorna. Dock så kan 

man se desto större skillnader mellan männen och kvinnorna som svarat på enkäten. Detta blir 

som tydligast på frågan ““Cheferna är ärliga, inspirerande, skyddar, aktiverar och respekterar 

dig” där medelvärdet skiljer sig som mest mellan de olika könen. 
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7.3 Kulturella skillnader 

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet och resultatavsnittet så kan det finnas kulturella skillnader 

mellan Sverige och de resultat som presenterats i tidigare forskning. Detta innebär att det ej går 

att utgå från att de resultat som har fåtts fram i den forskningen direkt går att tillämpa till denna 

uppsats. Däremot går den att ha som utgångspunkt och för att jämföra med de resultat som fåtts 

fram i denna uppsats. Chhabra och Sharma (2017) bygger sin studie på underlag som är 

inhämtat i Indien vilket troligtvis torde leda till  kulturella skillnader mellan studierna.  

 

7.4 Respondenternas skattning av faktorerna i enkäten 

Watson har som nämnt redan konstaterat att de sju dimensionerna socialt värde, intressevärde, 

meningsfullhet, utvecklingsmöjligheter, ekonomiskt värde, chefskapet och balansgången 

mellan arbete och fritid är de mest relevanta för de personer som lämnat recensioner på 

Glassdoor. Just därför skulle arbetsgivare kunna se närmare på dessa för att kunna stärka sitt 

rykte som arbetsgivare och därmed öka sina möjligheter att kunna attrahera så hög grad av 

kompetens som möjligt till sin organisation. 

 

Vid analys av de data som samlats in i denna undersökning anser vi att Watsons upptäckt ökar 

i trovärdighet. Det beror på att respondenterna i denna studie har skattat de flesta aspekter vi 

lyfte i enkäten som mer eller mindre avgörande. Det vittnar medelvärderna om som anger den 

genomsnittliga svarsfördelningen på respektive fråga. 

 

7.5 Vidare forskning 

Då denna studie enbart kretsar kring en specifik utbildning på Umeå universitet så skulle 

fortsatt forskning kunna syfta till att undersöka andra områden för att se om resultaten även går 

att generalisera till andra kontexter. Vidare så krävs mer forskning kring kulturella skillnader 

för att se vilken påverkan det har för resultaten. Det skulle även vara av intresse att göra en 

kvalitativ studie på respondenterna för att se vad som ligger bakom deras svar i denna studie 

och för att utröna varför de anser vissa aspekter vara viktigare än andra för valet av arbetsplats. 

 

Utöver detta skulle det vara av intresse att göra om en liknande studie fast med andra frågor 

för att se om det kan finnas andra faktorer som är viktigare än de som tas upp i den här 

uppsatsen. Slutligen skulle vidare forskning kunna fokusera på dem som är i ett senare skede 

av sin utbildning för att bättre utröna om deras åsikter skiljer sig från de som är i början 

utbildningen. 
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8 Författardeklaration 

Genomgående under arbetet har det strävats efter en så jämn arbetsfördelning som möjligt 

mellan författarna. Arbetet har präglats av ömsesidighet för att på bästa sätt kunna tillgodogöra 

sig båda författarnas kunskaper och erfarenheter. Hela uppsatsen har skrivits gemensamt där 

båda författarna har fått komma med synpunkter och kommentarer kring varje aspekt och del i 

uppsatsen. I och med att en öppen dialog har hållits har ett mer objektivt förhållningssätt kunnat 

intas, vilket genomsyrar uppsatsen som helhet.   
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