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Sammanfattning 

Många företag och organisationer står idag inför en stor kompetensförsörjningsproblematik 

som skapats på grund utav den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden de 

senaste åren. En av de yrkesgrupper som idag är högt efterfrågade på arbetsmarknaden är 

utbildade ingenjörer. Det kommunala VA-bolaget Vakin är en av de aktörerna som påverkas 

av denna utveckling och behöver därför utveckla en strategi för att säkerställa en stabil 

kompetensförsörjning. Parallellt med den starka utvecklingen genomgår arbetsmarknaden just 

nu ett generationsskifte där den s.k. generation Y (född mellan 1982–1999) stormar ut på 

arbetsmarknaden. Tidigare undersökningar som studerat generation Y har visat att denna 

generation har en förändrad syn jämfört med tidigare generationer när det gäller hur man ser 

på arbetets roll i livet. På grund av dessa förändringar av arbetslivsvärderingar har det blivit 

nödvändigt för organisationers överlevnad att utveckla Employer branding strategier som 

riktar sig till den nya målgruppen. Denna studie ämnade därför att undersöka vad som 

påverkade ingenjörsstudenters val av framtida arbetsgivare, detta för att ge Vakin och andra 

intressenter goda insikter i hur de genom sitt arbetsgivarvarumärke kan locka morgondagens 

ingenjörer. För att operationalisera mitt syfte valdes en kvantitativ metod där en 

internetbaserad enkät delades ut till 488 st ingenjörsstudenter på två olika utbildningar. 

Resultatet från studien visar att morgondagens ingenjörer i första hand använder sig av direkt 

kontakt med företag vid deras jobbsökanden. Resultatet av enkäten belyser att 

anställningstrygghet, sociala relationer och  gott ledarskap är det som morgondagens 

ingenjörer värderar högst hos deras framtida arbetsgivare och att det finns en viss skillnad 

mellan de kvinnliga och manliga respondenternas arbetslivsvärderingar.  

 

Nyckelord: Employer Branding, kompetensförsörjning, Generation Y, ingenjörer, 

arbetslivsvärderingar. 
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1  

Inledning 
 

I och med de senare årens starka utveckling på den svenska arbetsmarknaden står idag många 

organisationer inför en kompetensförsörjningsproblematik. En av orsakerna till detta problem 

är bristen på utbildad arbetskraft för flertalet sektorer på arbetsmarknaden (Regeringskansliet, 

u.å.). En av de yrkesgrupper som idag är de högst efterfrågade på arbetsmarknaden är 

ingenjörer och högst är bristen på ingenjörer med en byggnadsteknisk inriktning. Enligt en 

rapport från SCB (2013) förväntas en brist på 30 000 ingenjörsutbildade år 2030.  

 

Ett relaterat fenomen till den starka utvecklingen på arbetsmarknaden är förändringen av 

attityder till villkor och värderingar som arbetstagare värdesätter hos sina arbetsgivare. En av 

de bakomliggande orsakerna till dessa förändringar brukar man ibland härleda till en 

generationsaspekt, man brukar tala om arbetskraft som olika generationer. Dessa generationer 

kategoriseras idag som följande: Baby Boomers (födda mellan 1946–1964), generation X 

(födda mellan 1965–1981), och generation Y (födda mellan 1982–1999) (Twenge, Campbell, 

Hoffman & Lance, 2010). Den sistnämnda, Generation Y, är den snabbast växande segmentet 

på arbetsmarknad och även den största generationen någonsin att äntra arbetsmarknaden 

(Biggs, Lewis & Luscombe, 2013). 

 

Smith (2010) menar att det finns tydliga karaktärsskillnader i dessa generationer av 

arbetskraft och den största skillnaden hos den senare generationen (Y) är vikten av Work-life-

Balance. Med detta begrepp menas att det ska finnas en jämvikt mellan privatliv och arbetsliv 

där båda ska ta lika mycket utrymme (Smith, 2010). Studier visar att det även finns skillnader 

hos kvinnor och män gällande arbetslivsvärderingar. Bland annat menar Lindgren m.fl. (2005) 

att det finns skillnader i arbetslivsvärderingar i generation Y beroende på kön. Författarna 

beskriver att unga kvinnor exempelvis i större utsträckning söker sig till arbeten som är 

intressanta och meningsfulla och att de värderar balans mellan arbetsliv och privatliv. Män 

däremot menar författarna att de värderar hög lön och kompetens vid valet av arbetsgivare. 

Dessa förändringar av värderingar hos arbetskraften medför att potentiella arbetsgivare måste 

stå ut i mängden gällande arbetsvillkor och förmåner såsom flexibla arbetstider och goda 

karriärmöjligheter för att locka till sig potentiella arbetstagare.  
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Dyhre och Parment (2012) menar att det idag är viktigt för arbetsgivare att arbeta med 

Employer branding för att stå ut i mängden och vinna dessa fördelar gentemot 

konkurrenterna. Employer branding beskrivs enligt Backhaus och Tikoo (2004) som en 

målinriktad och långsiktig strategi vilket ska vårda medarbetare och potentiella medarbetares 

samt intressenters uppfattningar om ett företag. Genom ett starkt arbetsgivarvarumärke så 

skapas förutsättningar för att attrahera och rekrytera rätt kompetens till organisationen då 

detta innefattar en kombination av ekonomiska, funktionella och psykologiska fördelar för 

arbetstagaren (Backhaus & Tikoo, 2004). Att arbeta med företagets Employer Branding blir 

därför särskilt viktigt för organisationer som har svårt att attrahera och rekrytera den 

nödvändiga kompetens som behövs inom organisationen.  

 

Ett bolag som för tillfället brottas med kompetensförsörjningsproblematik och som arbetar 

med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke är det kommunala Vatten- och Avfallsbolaget Vakin. 

Min studie syftar därför till att undersöka vad som påverkar ingenjörsstudenters val av 

framtida arbetsgivare, detta för att bland annat ge Vakin goda insikter i hur de genom sitt 

arbetsgivarvarumärke kan locka morgondagens ingenjörer till deras organisation. Jag vill 

även genom denna studie skapa en fördjupad förståelse för vad generation Y värderar hos sin 

arbetsgivare och undersöka om detta stämmer överrens med tidigare studier rörande denna 

generation.  

 

Arbetsmarknadssituation för ingenjörer  

Enligt SCB (2013) står Sverige inför en ingenjörsbrist och enligt deras prognos kommer det 

finnas en brist på 30 000 utbildade ingenjörer år 2030. Men hur stort är då intresset för en 

karriär inom ingenjörsyrket? För att få ett mått på detta undersöker SCB andelen 

sökandetryck (antalet förstahandssökande per antagen) på ingenjörsutbildningar i landet. I 

SCB (2013) senaste rapport gällande ingenjörers arbetsmarknad beskrivs sökandetrycket på 

civilingenjörsutbildningar ligga relativt högt mellan läsåren 2001/02 till 2011/12 med en 

mindre dipp under läsåret 07/08. Under de senaste året i rapporten, HT12, kan det avläsas att 

antalet sökande till civilingenjörsutbildningar då var det högsta på 13 år (Tabell 8 SCB, 2013, 

s.17).  
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Tabell 1.  Antalet förstahandssökande, utbildningsplatser och sökandetryck på 

yrkesprogram mot civilingenjörsexamen, läsåren 2001/02–2011/12 samt höstterminen 

2012. Antal och sökandetryck*  

 

Vidare presenterar SCB (2013) hur snabbt nyexaminerade civil- och högskoleingenjörer 

etablerar sig på arbetsmarknaden efter utbildningen. Med undantag för några få inriktningar 

läsåren 2001/02 - 2003/04 ligger andelen etablerade från civilingenjörsutbildningar på högre 

nivåer än genomsnittet för alla de som examineras från högskolor, totalt sett ligger 

civilingenjörerna cirka 10 procent över genomsnittet i etableringsgrad. Särskilt högt ligger de 

civilingenjör examinerade inom Byggnadsteknik samt inom Maskinteknik. När det kommer 

till arbetslösheten för ingenjörer är den låg jämfört med andra yrkesgrupper, år 2010 låg 

siffran på 3 procent.  

 

SCB (2013) menar därför att arbetsmarknaden ser ljus ut för de ingenjörsutbildade då 

arbetslösheten är låg och etableringsgraden är hög jämfört med andra nyligen examinerade 

utbildningsgrupper. I relation till detta har de även studerat hur arbetsgivare uppfattar det 

rådande läget gällande tillgången av utbildade ingenjörer. Rörande detta menade cirka var 

femte arbetsgivare mellan åren 2002-2012 att de var brist på sökande nyexaminerade 

ingenjörsutbildade. Under samma period uppgav cirka hälften av arbetsgivarna att det var 

brist på yrkeserfarna ingenjörsutbildade. Vidare beskrivs att det även funnits skillnader 

beroende på inriktning av ingenjörsutbildade. Störst har bristen varit på yrkeserfarna civil- 

och högskoleingenjörer inom byggnadsteknik. Inom samma inriktning var även bristen på 

nyexaminerade relativt stor i jämförelse med andra inriktningar. Under 2006-2009 var bristen 
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som mest omfattande, därefter ökade tillgången en aning för att sedan minska igen under 

2012 (SCB, 2013).  

 

Sammanfattningsvis beskriver SCB (2013) att arbetsmarknaden för ingenjörer mellan 2003-

2013 har varit god med låg arbetslöshet och snabb etablering på arbetsmarknaden. Studerar 

man sedan framåt i tiden och på det kommande balansläge mellan tillgång och efterfrågan på 

ingenjörskompetens till och med år 2030 är det största underskottet just nu ingenjörer med 

högskolekompetens. SCB menade under år 2013 att för att nå en balans på arbetsmarknaden 

krävdes det att nybörjartalen på högskoleingenjörsutbildningen mer än fördubblades från år 

2013/14. Därmed kan det sammanfattas att under 2013 såg framtiden för en ingenjör ljus ut då 

denne fick arbete fort efter utbildning och få ingenjörer var arbetslösa. Dock innebar detta 

också̊ att arbetsgivarna fick det svårt att bemanna med önskade ingenjörskompetenser (SCB, 

2013).  

 

 

Bolaget Vakin  
Vakin är ett kommunalt bolag som gemensamt ägs av kommunerna Umeå och Vindeln. 

Verksamheten bedrivs inom två huvudavdelningar, Vatten och avlopp och Avfall och 

Återvinning. Bolaget har just nu 149st anställda där majoriteten är tillsvidareanställda och 

antalet anställda ökar ständigt. Under 2017 expanderade företagets personalstyrka med 5,4 

procent. Att kunna leverera högkvalitativt dricksvatten och sköta samhällets avloppshantering 

är en livsviktig uppgift som Vakin ansvarar för och ett krav för att kunna fortsätta med detta 

är att företaget har utbildade ingenjörer som kan arbeta med frågor som rör just Vatten och 

Avlopp. Att attrahera denna typ av kompetens är en stor utmaning som Vakin står inför då 

bristen på utbildade ingenjörer med kompetens inom VA är stor. Det geografiska läget bidrar 

även till problematiken då närmaste utbildningsort för att bli civilingenjör inom 

byggnadsteknik är Luleå. Denna problematik har medfört att Vakin vill fortsätta att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke genom en utarbetad Employer Branding strategi som innefattar riktade 

insatser för att locka till sig den bästa kompetensen. Hittills har Vakin satsat mycket på 

friskvårdsförmåner för de anställda samt stora möjligheter till kompetensutveckling och de 

vill hela tiden fortsätta sitt arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare. Så för att kunna 

fortsätta sätta in rätt insatser och bli en attraktiv arbetsgivare för morgondagens ingenjörer 

behöver Vakin nu göra en kartläggning av vad som attraherar personal att söka sig till en viss 
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organisation. Denna studie ämnar därför bland annat att undersöka detta område och ge goda 

insikter till Vakin och andra intressenter i deras strategiarbete med Employer Branding.  

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka vad ingenjörsstudenter värderar hos deras framtida 

arbetsgivare och om detta överensstämmer med vad generation Y värderar hos sin 

arbetsgivare.  

 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

• Hur och genom vilka forum söker studenterna arbete? 

• Vilken sektor är studenterna främst intresserade av att arbeta inom? 

• Vad värderar morgondagens ingenjörer inom generation Y hos deras framtida 

arbetsgivare och finns det några skillnader i vad kvinnor jämfört med män värderar? 
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Teori 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de studier och teorier som ligger till grund för min 

undersökning och som använder mig av vid analysen av mitt resultat. Dessa studier berör 

forskning kring Employer branding, generation Y samt arbetslivsvärderingar hos kvinnor och 

män. 

 

Introduktion till Employer Branding 
Den viktigaste resursen för de flesta organisationer idag är humankapitalet, alltså de 

kunskaper och färdigheter som de anställda på företaget besitter (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Precis som de flesta företag som säljer en produkt eller levererar en tjänst vet hur de vill att 

deras produkt eller tjänster ska uppfattas av konsumenten, bör de även arbeta kring hur de 

som arbetsgivare uppfattas (Dyhre och Parment, 2012). Detta för att attrahera och behålla det 

viktiga humankapitalet. 

 

Konceptet “Employer Branding” infördes i mitten av 1990-talet och det finns idag ett flertal 

definitioner av begreppet. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver employer branding som en 

målinriktad och långsiktig strategi vilket ska vårda medarbetare och potentiella medarbetares 

samt intressenters uppfattningar om ett företag. Vidare beskriver författarna att denna strategi 

innefattar en kombination av ekonomiska, funktionella och psykologiska fördelar (Backhaus 

och Tikoo, 2004). Exempel på sådana fördelar kan vara monetära fördelar såsom lön men 

främst icke-monetära fördelar såsom utvecklingsmöjligheter, organisationskultur och en god 

social tillvaro (Dyhre och Parment, 2012). Ett annat exempel på en icke monetär fördel är 

även att företaget är socialt ansvarstagande, som med ett annat begrepp kallas Corporate 

Social Responsability (CSR) (Lenka & Chawla, 2015). Att aktivt arbeta med CSR och låta de 

anställda veta om detta kan bidra till att företaget ses som mer attraktivt hos potentiella 

arbetstagare då de anställda känner att de får en större mening med sitt arbete (Raub & 

Blunschi, 2014) 

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att arbetet med Employer Branding skapar två 

huvudsakliga fördelar: Brand associations och Brand loyalty. Brand association innefattar de 

som företaget förknippas med, detta formar företagets image samt ger fördelar gentemot 

potentiella arbetstagare. Arbetet med employer branding bidrar även till organisationskulturen 

på företaget som i sin tur kan leda till “Brand loyalty”. Med Brand loyalty menas 

hängivenheten till ett företag och detta innefattar två dimensioner; en beteendedimension 
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(som avser konsumenternas hängivenhet till varumärket) samt en dimension av den anställdes 

hängivenhet till sin arbetsgivare. En anställds emotionella hängivenhet till sitt jobb hänger 

ofta samman med den totala upplevelsen av arbetet som de får för att de tillhör ett visst 

företag och denna upplevelse tenderar att bidra till att den anställdes motivation och prestation 

ökar (Backhaus och Tikoo, 2004).  

 

Employer Value Proposition - Medarbetarlöfte 
För att kunna bygga upp ett starkt Employer Branding är det viktigt att företaget jobbar 

inifrån och ut i sin strategi, detta genom att skapa ett tydligt budskap och en hög trovärdighet i 

kontakt med nuvarande och potentiella medarbetare. Ett steg i detta är att ha ett utvecklat 

Employer value proposition (EVP), på svenska medarbetarlöfte (Falonius, 2010) se figur 1. 

De flesta företag idag har ett formulerat kundlöfte som innefattar hur de vill uppfattas av 

konsumenten för att uppnå en hög lojalitet och nöjdhet hos sina kunder. Ett medarbetarlöfte 

fungerar ungefär på samma sätt gentemot arbetstagarna för att skapa en nöjdhet och lojalitet 

hos dem till organisationen. Det är viktigt att medarbetarlöftet även uppfylls då detta ska vara 

en sanning som ska omfattas av medarbetarna och de ska även vara de första som nya 

medarbetare, samt de som är intresserade av att söka sig till företaget, möts av. I skapandet av 

medarbetarlöftet är det viktigt att analysera tre faktorer i organisationen; identitet, profil och 

image (Dyhre och Parment, 2012). Hur detta hänger ihop klargörs nedan i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skapad figur efter Dyhre och Parment, 2012, s.102. 

Vilka ni är? 

Den image, karriär 

och de möjligheter 

som ni kan 

erbjuda 

 

 

Vilka ni vill vara? 
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vill kommunicera 

 

 

Vilka andra 

upplever att ni är? 

Andras uppfattning 

om imagen 

 

 

Vad som 

överlappar idag 
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1. Identiteten handlar om hur företag ser på sig själva och för att kunna förstå detta är det 

av stor vikt att ha förståelse för hur medarbetarna inom företaget ser på 

organisationen.  

2. Profil handlar om den bild av företaget som de önskar ha och som de vill förmedla 

externt till eventuella medarbetare.  

3. Image innefattar vad omvärlden har för föreställningar om företaget som arbetsgivare. 

Detta måste undersökas exempelvis genom kvantitativa kartläggningsmetoder för att 

få en rättvis bild av imagen.  

 

Ett kraftfullt medarbetarlöfte skapas när dessa tre faktorer, som figuren visar, överlappar 

varandra och hänger ihop. När detta uppfylls så visar det att organisationen överensstämmer  

både insidan och utsidan (Dyhre och Parment, 2012).  

 

Behovet av Employer Branding  

En stark teknisk utveckling under de senaste åren har bidragit till att allt fler jobb och yrken 

har försvunnit eller ersatts av maskiner. Detta har i sin tur bidragit till att majoriteten av de 

yrken som finns idag kräver en högre grad av kompetens och utbildning då arbetsuppgifterna 

har blivit mer komplexa (Dyhre och Parment, 2012). Detta i kombination med en demografisk 

faktor som innebär att dagens generation av arbetskraft är mindre i storlek än tidigare 

generation (Drury, 2016). Dessa komponenter har bidragit till en mer komplicerad 

rekryteringsprocess där mer tid och energi måste läggas på att hitta personer med rätt 

specialiserad kompetens för att klara av de komplexa arbetsuppgifterna. Det är viktigt att 

företagen hittar denna typ av kompetens för att fortsätta att utvecklas, öka lönsamheten och 

bli mer konkurrenskraftiga. Här spelar Employer branding strategier därför en viktig roll då 

ett starkt arbetsgivarvarumärke kan effektivisera rekryteringsprocessen genom att 

nyckelkompetens söker sig till företaget innan företaget själv behöver söka upp kandidaten 

(Dyhre och Parment, 2012).  

 

Introduktion till generationsbegreppet   

Under senare halvan av 1900-talet har flera olika generationer passerat i samhället och på 

arbetsmarknaden. Dessa generationer har allt oftare blivit namnsatta med benämningar som 

återspeglar just den generationen. Det som gemensamt återspeglar en viss generation påverkas 
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av att de har gemensamma nämnare som exempelvis födelseår, att de har genomgått samma 

betydande händelser genom livet och att de har levt över samma utvecklingsstadier. Dessa 

gemensamma egenskaper som bildas hos generationer påverkar i sin tur generationers 

uppfattningar mot myndigheter och organisationer. De påverkar också hur generationer ser på 

sitt arbete och vilken känsla och attityd de har gentemot arbetet. De generationer som idag 

dominerar arbetsmarknaden är Babyboomers och Generation X. De unga i dagens samhälle 

bildar den kommande generationen och kallas för Generation Y,  vartefter de blir äldre blir de 

också alltfler på arbetsmarknaden (Smola & Sutton, 2002).  

 

Generation Y  
Som tidigare nämnt är Generation Y de som för tillfället är eller är på väg att äntra 

arbetsmarknaden och bli nästa stora generation (Biggs, Lewis & Luscombe, 2013). Det har 

debatterats om hur och under vilken tidsperiod som Generation Y ska specificeras i då många 

forskare pekar på olika årtal i deras studier angående generation Y. I denna undersökning 

väljer jag att gå efter Twenge m fl. (2010) definition som menar att generation Y är födda 

mellan 1982–1999. Detta då min studie riktar sig till studenter som är påväg ut på 

arbetsmarknaden och majoriteten av dessa tillhör denna åldersgrupp.  

 

Ball och Gotsill (2011) menar att generation Y är en generation med hög teknologisk kunskap 

då dessa vuxit upp i en informationsålder där tekniken har varit en naturlig del av deras 

vardag. För denna generation är teknologin en självklarhet och de har stor kunskap kring hur 

de ska använda sig av tekniska instrument såsom dator, mobiltelefon och internet. Detta har 

bidragit till att generationen beskrivs som otålmodiga då de är vana vid att alltid få den 

information de behöver snabbt och på en gång. Vidare beskriver författarna denna generation 

som energiska och handlingskraftig i arbetssammanhang och i och med deras exponering av 

media har de ofta en klar uppfattning av specifika företag eller organisationer (Ball & Gotsill, 

2011). Generation Y vill arbeta för företag som har en god företagskultur och en social 

medvetenhet och de värderar ett gott ledarskap högt (Ball och Gotsill 2011). Även Biswas och 

Suar (2016) menar att denna generation prioriterar ett gott ledarskap där de har möjlighet att 

arbeta självständigt och där de ges utrymme att utvecklas i sin yrkesroll. 

  

Parment (2008) menar att det finns skillnader hur generation Y ser på arbetet i jämförelse med 

tidigare generationer,  arbetet ses inte enbart som ett sätt att försörja sig på utan det finns 

andra motivationsfaktorer som spelar in. Ett meningsfullt arbete där individen känner att de på 
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något sätt gör skillnad är betydande för denna generation (Dyhre och Parment, 2012) samt 

vikten av Work-Life balance. Med detta menas att de vill att det ska finnas en jämvikt mellan 

privatliv och arbetsliv där båda ska få ta lika mycket utrymme (Smith, 2010). Fürth m fl. 

(2002) menar att generation Y ställer högre krav på sina arbetsgivare än tidigare generationer. 

De är självständiga och vill ha ett arbete med flexibilitet och de vill ha möjligheter att prova 

nya saker. De vill samtidigt ha en sund arbetsmiljö och goda sociala relationer med sina 

arbetskamrater. Anställningstrygghet värderas inte som en av de viktigaste faktorerna för 

denna generation och inte heller hög lön lika mycket som ett meningsfullt arbete (Fürth m fl. 

2002). Denna generation har även en önskan att kunna vara involverade i de organisatoriska 

beslut som fattas och de vill gärna att deras bidrag till organisationen värderas genom 

uppskattning från chefer och ledning. Att ha goda möjligheter till kompetensutveckling 

genom att organisationen erbjuder utbildningar och utbildningsprogram är också viktigt för 

denne generations arbetskraft (Biggs, Lewis & Luscombe, 2013). Även Twenge m fl. (2010) 

menar att generation Y uppskattar att ha ett inflytande inom organisationen och ett arbete som 

de känner är meningsfullt.       

Generation Y har en förväntning på sin arbetsgivare att denna ska bidra till 

självförverkligande och mening och arbetet är inte längre ett sätt att försörja sig på utan ett val 

av livsstil. I och med dessa allt större krav på sina arbetsgivare gör att det är enklare för dessa 

att byta arbetsgivare än tidigare generationer om inte deras förväntningar på arbetet 

tillfredsställs (Twenge m fl. 2010).  Detta har medfört en mer öppen och flexibel 

arbetsmarknad som i sin tur bidrar till att Generation Y har en mer pragmatisk syn på en 

anställning och känner en minskad lojalitet gentemot arbetsgivaren (Dyhre och Parment, 

2012). 

 

Skillnader i arbetslivsvärderingar hos kvinnor och män 
De tidigare presenterade studierna och teorierna visar att det finns skillnader i 

arbetslivsvärderingar hos olika generationer på arbetsmarknaden. I detta avsnitt kommer en 

rad studier och teorier presenteras som även visar att det finns en viss skillnad i vad kvinnor i 

jämförelse med män värderar hos sin arbetsgivare.  

 

Johnson och Morimer (2011) beskriver arbetslivsvärderingar som externa och interna 

värderingar. Med externa arbetslivsvärderingar menar författarna värdet av lön, 

anställningstrygghet och karriärmöjligheter och interna värderingar är värdet av 

beslutsfattande, ansvar, möjlighet att lära och hjälpa andra. Resultatet av författarnas studie 
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visar att unga kvinnor i större utsträckning värderar interna arbetslivsvärderingar men att de 

dock inte finns någon signifikant skillnad mellan unga män och kvinnor när det kommer till 

de externa arbetslivsvärderingarna. Även Krahn och Galambos (2014) har i sin studie 

angående skillnader i arbetslivsvärderingar hos olika generationer funnit att det även finns 

skillnader mellan vad som värderas av män och kvinnor. Dessa författare har även de studerat 

interna och externa värderingar och funnit likt Johnson och Mortimer (2011) att kvinnor i 

högre utsträckning värderar interna värden högre än män. Johnson och Mortier (2011) 

förklarar att dessa skillnader i arbetslivsvärderingar kan förklaras av ”gender role 

socializtion”. Detta beskrivs som att män och kvinnor socialiseras in i olika könsroller och att 

de på grund av detta värderar de olika saker beroende på vilken traditionell könsroll de tillhör. 

Traditionellt har männen varit de som försörjt familjen och har därför värderat de externa 

värderingarna såsom hög lön, karriär och anställningstrygghet. Kvinnor har på grund av detta 

inte traditionellt behövt försörja familjen och därför kunnat värdera interna värden. 

Författarna menar vidare att ”gender role socialization” bidrar till att människor införlivar 

dessa värderingar vilket har gjort att kvinnodominerade yrken i större utsträckning präglas av 

interna värden såsom att hjälpa andra människor.  

Även Lindgren m.fl (2005) beskriver att det finns skillnader i arbetslivsvärderingar i 

generation Y beroende på kön. Författarna beskriver att unga kvinnor exempelvis i större 

utsträckning söker sig till arbeten som är intressanta och meningsfulla och att de värderar 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Män däremot menar författarna att de värderar hög lön 

och kompetens vid valet av arbetsgivare. Även Theandersson (2000) menar att männen 

värderar hög lön och utvecklingsmöjligheter medans kvinnor anser att de sociala relationerna 

och lärandet i arbetet är det viktiga vid valet av arbetsgivare.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns en hel del studier gjorda inom ämnet 

Employer Branding, generation Y och arbetslivsvärderingar. Genom denna teorigenomgång 

har också en förståelse skapats för hur dessa fenomen relaterar till varandra och hur viktigt det 

är för organisationer att ta hänsyn till dessa faktorer för att långsiktigt kunna säkra sin 

kompetensförsörjning. Dessa teorier kommer därför ligga till grund för analysen av mitt 

resultat som jag senare i denna uppsats kommer att presentera.  
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Metod 
För att uppnå mitt syfte, att undersöka vad morgondagens ingenjörer värderar hos deras 

framtida arbetsgivare, har en kvantitativ undersökning genomförts. I detta avsnitt kommer 

den valda forskningsmetoden som legat till grund för studien att redovisas samt så kommer en 

genomgående beskrivning av hur studien genomförts att presenteras.  

 

Kvantitativ metod 
Idén till min studie uppkom under ett möte med Vakin då uttryckte ett intresse av att veta 

vilka faktorer som påverkar civilingenjörsstudenter val av framtida arbetsgivare. Efter en 

genomgående litteratursökning som låg till grund för mitt teoriavsnitt bildades en tanke kring 

vad generation Y förväntar sig av sin arbetsgivare. Med detta som grund valdes därför en 

deduktiv metodansats, alltså en teoriprövande ansats. Bryman (2011) menar att vid en 

deduktiv ansats är det lämpligast att använda sig av en kvantitativ metod. Valet föll därför på 

en kvantitativ metod med enkät som verktyg. Denna metod ansågs också i relation till syftet 

för undersökningen, att studera vilka faktorer som påverkar ingenjörsstudenters val av 

framtida arbetsgivare, som mest lämplig då syftet var att studera samtliga 488st 

ingenjörsstudenter vid Luleå och Uppsala universitet. Valet av enkät som insamlingsverktyg 

ansågs också därför som mest strategisk då jag ville samla in relativt mycket data under kort 

tidsperiod.  

 

Urval och bortfall 
Då syftet med min studie var att undersöka civilingenjörstudenters syn på sin framtida 

arbetsgivare består urvalet därför naturligt av studenter på civilingenjörsutbildningar. Då 

Vakin främst var intresserade av att rikta studien till civilingenjörsutbildningarna Väg- och 

Vattenbyggnad på Luleå tekniska universitet och Miljö-och vattenteknik på Uppsala 

universitet blev därför urvalet studenter från dessa två utbildningar. Mitt urval blev därför ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011). Enkäten, som var en internetbaserad version, delgavs till 

studenterna på Väg- och vattenbyggnadsprogrammet genom mejladresser som jag via 

studievägledare fick ta del av. Vid Miljö- och vattenteknik programmet uppstod det 

svårigheter att få ta del av studenternas mejl så till dessa förmedlades min enkät via 

studievägledaren till alla studenter. Då utbildningarna ligger på två olika orter blev valet av en 

internetbaserad enkät enkelt då det hade krävt mycket tid och resurser att dela ut enkäterna på 

plats. Enkäten tilldelades samtliga årskurser vid de två utbildningarna. Efter cirka en vecka 
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skickades även ett påminnelsemejl ut angående enkäten. Under datainsamlingen visade det sig 

att det var mer fördelaktigt att gå via studievägledaren istället för direkt mejlkontakt med 

studenterna då svarsfrekvens blev högre från Miljö- och vattenteknik programmet i Uppsala. 

Storleken på urvalet blev sammanlagt 488st studenter. Jag fick totalt in 116st svar vilket ger 

en svarsfrekvens på 24 procent. Detta är ett stort bortfall och det kan bero på att enkäten 

delades ut per mejl och inte via direkt kontakt med studenterna vilket förmodligen hade gett 

en högre svarsfrekvens. Detta var som sagt svårt att utföra då utbildningarna ligger på två 

olika orter. I detta läge hade det idealt sätt varit bra att utföra en bortfallsanalys för att ta reda 

på varför bortfallet är så pass högt men i detta är det inte genomförbart då jag inte har all den 

information som behövs om urvalsgruppen. Det går dock  att utläsa av resultatet att den 

största andelen bortfall är studenter på Luleå tekniska universitet, endast 26 procent av mina 

respondenter är studenter från denna utbildning medan resterade 74 procent är studenter från 

Uppsala universitet (se bilaga 4.) Som tidigare nämnt är kan detta kan bero på är att jag 

använde mig av Studievägledaren på Uppsala Universitet för att förmedla enkäten till dessa 

studenter. Till studenterna på Luleå tekniska universitet användes istället  mejlkontakt direkt 

till studenterna.  

För att säkerställa att de respondenter som ingår i undersökningen  tillhör generation Y så 

ställdes i enkäten en fråga angående vilken ålderskategori de tillhör. I tabell 3 kan det utläsas 

att hela 84,3 procent av respondenterna är mellan 18-26 år. Enligt Twenge m fl. (2010) är 

generation Y de som är födda mellan 1982-1999. Detta konstaterande ger mig en bra 

utgångspunkt i analysen av mitt resultat om respondenternas värderingar överensstämmer 

med de teorier som presenterats angående generation Ys värderingar på sin framtida 

arbetsgivare.  

Tabell 2. Åldersfördelning hos respondenterna  

Ålder    Procent 

18-26 år    84,3  

27-36 år   14,8  

 

37-50 år   0    

 

51 år eller äldre  0,9  

 

Totalt   100  
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En av frågeställningarna syftar även till att undersöka om det finns några skillnader i 

arbetslivsvärderingar hos kvinnor och män. På grund av detta valdes därför att ta med 

indikatorn kön i undersökningen för att kunna analysera och jämföra eventuella skillnader hos 

kvinnor och män. I tabell 3 presenteras därför könsfördelningen hos respondenterna i 

undersökningen.  

Tabell 3. Könsfördelning hos respondenterna  

Kön    Procent 

Kvinna   59,5  

 

Man   39,6 

 

Annat alternativ   0,9  

 

Totalt   100  
 
 

Enkätkonstruktion och bearbetning av data 
I inledningen av enkäten ställes ett antal bakgrundsfrågor till respondenterna. Dessa har 

valdes ut då de tros kunna vara till hjälp under analysen av resultatet. De variabler som 

användes var kön, ålder, utbildning, utbildningsår och civilstånd. Anledningen till att jag 

valde att ta med flertalet bakgrundsfrågor är då jag i början inte visste vilka frågor som skulle 

komma att vara intressanta vid analysen av resultatet. Resultatet av samtliga bakgrundsfrågor 

finns presenterade i bilaga 4. I enkätens andra del ställdes  en rad frågor kring hur 

respondenten väljer att gå tillväga i sitt jobbsökande. Dessa frågor ställdes för att svara på 

studiens första frågeställning “Hur och genom vilka forum söker studenterna arbete?”. 

Frågorna syftade att ta reda på när respondenterna planerar att påbörja sitt jobbsökande, 

vilken sektor och inriktning de är främst intresserade av samt vilka kanaler de föredrar vid 

jobbsökande. 

 

I enkätens tredje och sista del som berör vad respondenterna värderar hos sin framtida 

arbetsgivare har det vid formandet av enkätfrågorna lagts stor vikt på att undersöka tidigare 

forskning kring Generation Y. Frågorna som berör detta område har alltså utformats utifrån 

tidigare forskning angående vad generation Y värderar hos sin arbetsgivare som presenteras i 

teorigenomgången.  
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Alla enkätsvar har vid avslutande av datainsamlingen förts in i statistikprogrammet SPSS för 

att analyseras. Initialt har frekvenstabeller tagits fram för att studera varje enskild variabel 

samt varje variabels medelvärde. Därefter konstruerades ett antal index för att kunna fånga ett 

begrepp som inte går att fånga genom enskilda variabler. För att testa reliabiliteten gjordes 

inledningsvis en faktoranalys på respektive index som bekräftar att de tänkta frågorna i hög 

grad mäter samma fenomen. En sammanställning av faktoranalysen finns i bifogat i Bilaga 1. 

Därefter gjordes ett Cronbach Alpha test för att se om den genomsnittliga korrelationen 

mellan variablerna är så stor att de förväntas mäta ett bakomliggande fenomen, eller begrepp. 

För att frågorna ska kunna inkluderas i ett index ska resultatet av testet överstiga 0,7 (Sundell, 

2012). Alla index, förutom flexibilitet, översteg 0,7 och det innebär att jag kan försäkra mig 

om att frågorna i respektive index mäter samma sak. Indexet flexibilitet fick ett värde på 0,68, 

då detta ligger så pass nära 0,7 valdes detta därför att inkluderas och analyseras. Även 

Bryman (2012) menar att resultat på Cronbach Alpha över 0,6 är tillfredställande. Resultaten 

av Cronbach Alpha testen finns bifogat i Bilaga 2. I tabell 2 visas en sammanställning på 

respektive index där frågorna har besvarats utifrån skala 1 (Instämmer inte) till 5 (Instämmer 

helt). 
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Tabell 4. Sammanställning över index Anställningstrygghet, Utveckling, Företagskultur 

och värdegrund, Flexibilitet, Ledarskap, Arbetsmiljö, Sociala relationer 
 

 

Anställningstrygghet 

 

 

Utveckling 

 

Företagskultur och värdegrund 

 

- Anställningstrygghet är viktigt för 

mig  

- En fast anställning är viktigt för mig  

 

 

- Att göra karriär inom mitt 

utbildningsområde är viktigt för mig 

- Ständig kompetensutveckling är 

viktigt för mig 

- Personlig utveckling genom mitt 

arbete är viktigt för mig 

- Att ha utmanande och stimulerande 

arbetsuppgifter är viktigt för mig 

- Att ha ett inflytande över mitt eget 

arbete är viktigt för mig  

 

 

-Att jag står bakom min arbetsgivares 

värderingar är viktigt för mig 

-Att organisationen lever upp till sina 

uttalade värderingar är viktigt för mig 

-Att min arbetsgivare tar ett socialt 

ansvar är viktigt för mig, exempelvis 

genom att arbeta med hållbarhet 

-Att min arbetsgivare jobbar aktivt 

med jämställdhet och mångfald är 

viktigt för mig  

-Att arbeta med något samhällsnyttigt 

är viktigt för mig 

 

 

Flexibilitet 

 

 

Ledarskap 

 

Sociala relationer 

 

-Att ha flexibla arbetstider är viktigt 

för mig  

- Mycket fritid och semester är viktigt 

för mig 

-Att ha möjlighet att jobba hemifrån 

är viktigt för mig  

 

- Ett gott ledarskap är viktigt för mig 

- Att jag får uppskattning för utfört 

arbete från min chef är viktigt för mig  

- Att ha en god relation med min chef 

är viktigt för mig 

 

- Att ha roligt på jobbet är viktigt för 

mig 

- Att ha trevliga arbetskollegor är 

viktigt för mig 

- Att ha en bra gemenskap inom 

arbetsgruppen är viktigt för mig  

- Att jobba i nära samarbete med 

arbetskollegor är viktigt för mig 

 

Friskvård 

 

 

- Förmåner såsom goda 

friskvårdsmöjligheter är viktigt för 

mig  

 

- Att min arbetsgivare satsar på 

friskvård är viktigt för mig 
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Validitet och reliabilitet 
Validitet i kvantitativa undersökningar innebär att säkerställa att indikatorerna mäter de man 

avser att mäta (Bryman, 2011). För att se till att öka validiteten på studien användes därför 

multipla indikatorer. Detta innebär att man ställer flera frågor inom samma kategori för att 

svara upp mot ett begrepp eller fenomen (Bryman, 2011). Flera frågor i enkäten var alltså 

konstruerade för att svara mot samma frågeställning och att göra på detta vis minskar även 

risken för missförstånd av enstaka frågor. Ejlertsson (2014) menar att det vid utformningen av 

en enkät är viktigt att undvika ledande frågor och misstolkning. Därför har stort fokus lagts på 

att formulera frågorna rätt för att i största möjliga mån undvika detta. En metod jag använde 

för att förhindra detta var att låta fyra studenter utföra enkäten och sedan komma med 

feedback gällande frågorna. Detta bidrog till att några små justeringar av frågorna gjordes för 

att förhindra eventuella oklarheter samt göra enkäten mer lättförståelig.  

 

För att ytterligare säkra upp validiteten och reliabiliteten i undersökningar är det viktigt att de 

frågor som ställs är relevanta för det tänkta forskningsområdet samt att dessa är bra 

mätinstrument för studiens syfte (Eljertsson, 2014). Enligt Bryman (2011) är det också viktigt 

att undersökningen ska kunna replikeras och utföras igen och få samma resultat.  För att öka 

sannolikheten kring detta utgick jag därför från de tidigare studier och teorier som presenteras 

i teorigenomgången angående generation Ys arbetslivsvärderingar. Då det även utförts ett 

såkallat Cronbach Alpha test på samtliga index med ett resultat på över 0,6, som enligt 

Bryman (2012) är tillfredställande, stärks reliabiliteten i studien. En faktor som ytterligare 

stärker reliabiliteten i undersökningen är att svarsalternativen är utformande så att 

respondenterna själv får värdera sitt svar från 1-5, istället för att ha öppna eller fasta 

svarsalternativ. Risken med att ha öppna svarsalternativ är att de kan vara svåra att analysera 

systematiskt eftersom det är forskaren som själv behöver kategorisera de svar som kommit in. 

När man har öppna svarsalternativ är istället risken att svarsalternativen överlappar varandra, 

att det saknas något svarsalternativ för respondenterna eller att forskaren kan ha formulerat 

frågan så att den misstolkas. Med det alternativ som används i denna undersökning, 

svarsalternativ i rangordning, så minskar alltså risken för dessa besvär som kan påverka 

reliabiliteten i mätningen på ett negativt sätt.    
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Etik 
Studiens etiska aspekter har behandlats enligt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

grundkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Studenterna som medverkade i studien informerades 

initialt vad syftet med studien var och att deras medverkan var helt frivillig. Studenterna 

informerades även om vad enkäten skulle användas till, detta gjordes genom ett 

informationsbrev som följde enkäten. Genom att enkäterna behandlas anonymt och 

konfidentiellt kommer ingen enskild individ att kunna pekas ut. Efter bearbetning och analys 

av materialet kommer all data i SPSS att raderas för att säkerställa att informationen inte kan 

användas i andra syften.  
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Resultat och analys 
I denna del kommer resultatet av enkäten som skickats ut till ingenjörsstudenter på Luleå 

tekniska universitet och Uppsala universitet att presenteras. Parallellt med detta kommer 

resultatet att analyseras utifrån de teorier min studie bygger på. Ordningen på hur resultatet 

presenteras följer ordningen på mina frågeställningar.  

 

När, hur och genom vilka forum söker studenterna jobb? 
Resultatet över hur och när studenterna planerar att söka sitt första jobb inom sitt 

utbildningsområde presenteras nedan.  

 

Figur 2 visar att majoriteten av studenterna, närmare bestämt 48 procent planerar att börja 

söka arbete under sista terminen av sin utbildning. Cirka 8 procent planerar att starta sitt 

sökande under näst sista terminen och 15 procent av respondenterna menade att de kommer 

börja söka arbete tidigare än näst sista terminen. 

Figur 2. När planerar studenterna att söka jobb inom sitt utbildningsområde 

 

Vid jobbsökande menade respondenterna att de i första hand söker direkt kontakt med 

intressanta företag, detta kan utläsas i Figur 3. Hela 83 procent menade att de skulle leta 

arbete genom att direkt vända sig till företag. 70 procent menade också att de kommer att 

använda sig av företags hemsidor när de planerar att söka jobb. Detta går i linje med vad 

Dyhre och Parment (2012) beskriver att det är viktigt för företag och organisationer att satsa 

på skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke då detta effektiviserar rekryteringsprocessen i form 
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av att enskilda medarbetare söker sig till företag innan företagen själv hinner söka upp 

kandidaten. En stor andel, 65 procent,  menade att de planerar att använda sig av kontakter. 

Att söka jobb via arbetsmarknadsmässor visar sig också vara relativt populärt så  46 procent 

menade att de skulle använda sig av detta forum . I övrigt var det relativt få som planerar att 

använda sig av sociala medier och LinkedIn. Det som i sista hand planeras användas är andra 

jobbportaler som exempelvis Blocket jobb, endast 10 procent angav att de planerar att 

använda detta forum vid jobbsökande.   

Figur 3. Beskrivning av hur studenterna planerar att gå tillväga i deras jobbsökande 

 

 

Vilken sektor och arbetsinriktning lockar studenterna?  
Attityder beträffande inom vilken sektor och arbetsinriktning studenterna är främst 

intresserade av kommer att presenteras i det här avsnittet.   

 

Resultatet av vilken sektor som lockar studenterna mest kan utläsas av tabell 5. En majoritet 

av studenterna menar att den privata sektorn lockar mest när de ska söka sitt första jobb inom 
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sitt utbildningsområde. Det kan också avläsas att cirka 30 procent av studenterna har svarat 

“vet ej”. 12 procent menar att de är mest intresserade av den offentliga sektorn.  

Tabell 5. Vilken sektor lockar dig mest när du ska söka ditt första jobb inom ditt 

utbildningsområde? 

Sektor    Procent 

Offentlig sektor  12 

Privat sektor   46,6  

 

Både offentlig och privat sektor 11,2   

 

Vet ej   30,2  

 

Totalt   100  
 

 

I tabell 6 kan det utläsas att 39 procent av studenterna menade att de var intresserade av att 

jobba inom Vatten och Avlopp efter avklarad utbildning och nästintill samma andel, 37 

procent menade att det inte var intresserade av detta.  Även här var andelen procent på “Vet 

ej” relativt högt på 24 procent. 

Tabell 6. Är du intresserad av att jobba inom VA efter avklarad utbildning? 

Intresserad av att jobba med VA? Procent 

Ja    38,8  

Nej   37   

 

Vet ej   24,1  

 

Totalt   100  
 

 
 

 

Vad värderar morgondagens ingenjörer? 

Enkätens näst sista och mest omfattande del rörde frågor gällande studenternas värderingar 

gällande deras framtida arbetsgivare. Här delas värderingarna in i flertalet kategorier där 

multipla indikatorer har används. På de frågor som ställdes hade studenterna möjlighet att 
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svara utifrån skala 1 (Instämmer inte) till 5 (Instämmer helt). För att presentera resultatet av 

denna del på ett överskådligt sätt har medelvärdet av svaren tagits fram.  

 

I figur 4 som presenteras nedan visas helheten av resultatet från enkätens sista del där 

medelvärdet har tagits ut på samtliga indikatorer. Här kan utläsas att de som värderas högst av 

studenterna är en god arbetsmiljö, balans mellan arbetsliv och privatliv, gott ledarskap samt 

trevliga kollegor när det kommer till framtida arbetsgivare. En sund arbetsmiljö beskriver 

Smith (2010) i sin studie att denna generation värderar detta högt när de väljer arbetsgivare, 

vilket alltså därför även överensstämmer i denna kontext. Vidare menar även Fürth m fl. 

(2002) att ett arbete med flexibilitet är en av de faktorer som skiljer generation Y från tidigare 

generationer. Dessa studiers resultat verkar därför stämma in även i denna kontext.  Studerar 

man vidare så kan vi se att ett meningsfullt arbete hamnar betydligt högre upp och värderas 

därför högre än indikatorn ”hög lön”. Även anställningstrygghet och en fast anställning 

värderas lägre än ett meningsfullt arbete. Även detta stämmer därför överens med vad studien 

av Fürth m fl. (2002) visade på, nämligen att anställningstrygghet och hög lön inte är de 

viktigaste faktorerna för denna generation såsom ett meningsfullt arbete är. Två av de 

indikatorer som värderas lägst enligt studenterna är möjlighet att jobba hemifrån och flexibla 

arbetstider. Detta går delvis emot vad studien av Fürth m fl. (2002) som visade på att 

generation Y värderar en flexibilitet i arbetslivet högt.  Dock kan vi se att det som värderas 

allra lägst är ”Bestämda arbetstider och rutiner” och som tidigare nämnt värderas ”balans 

mellan arbetsliv och privatliv” nästan högst. I detta avseende verkar tidigare studier som visar 

på vikten av Work-life-balance överensstämma men då med betoningen på en balans mellan 

arbetsliv och privatliv och inte möjligheten till att jobba hemifrån och flexibla arbetstider 

(Fürth m.fl, 2002).  Till sist är det värt att nämna att alla dessa värden ligger relativt högt då 

samtliga frågor har fått ett medelvärde på högre än 3 på den 5-gradiga skalan.  
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Figur 4. Rangordning av samtliga indikatorer 

 

Rangordning av Index 
En central del i denna studie är att undersöka vad morgondagens ingenjörer värderar hos deras 

arbetsgivare. För att på ett konkret och tydligt sätt presentera detta resultat har index tagits 

fram. I denna del har jag valt att jämför samtliga index mot varandra för att se vilken kategori 

som värderas högst av studenterna.  

 

Här kan det i figur 5 utläsas att kategorin ”ledarskap” är det som enligt studenterna i 

undersökningen värderas högst hos en arbetsgivare. Detta bekräftar Ball och Gotsill (2011) 
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som menar att generation Y är en generation som värderar ledarskap högt. Även Biswas och 

Suar (2016) studie påvisar att generationen prioriterar ett gott ledarskap där de får 

uppskattning och möjlighet att utvecklas. Detta resultat går också i linje med Biggs, Lewis 

och Luscome (2013) undersökning som beskriver att generation Y vill att deras bidrag till 

organisationen värderas genom uppskattning från chefer och ledning. Resultatet från denna 

studie överensstämmer alltså i mångt och mycket med tidigare studier gjorde på generation Y 

och ledarskap. Studenterna anser också att anställningstrygghet är viktigt hos deras framtida 

arbetsgivare då denna har nästintill samma medelvärde som ledarskap. Som tidigare nämnt 

visade studien gjord av Fürth m fl. (2002) att anställningstrygghet inte värderas som en av de 

viktigaste faktorerna för denna generation, detta går alltså delvis emot resultatet av denna 

indikator då detta värderas näst högst enligt studenterna med ett medelvärde på 4,35.  

 

Av samtliga index hamnar ”sociala relationer” på en tredjeplats med ett högt medelvärde på 

4,27. Att ha en bra gemenskap i arbetsgruppen och att ha trevliga arbetskollegor menar alltså 

respondenterna är viktigt vid valet av framtida arbetsgivare. Detta överensstämmer med vad 

Fürth m fl. (2002) menar i deras studie, att denna generation värderar sociala relationer genom 

goda relationer med sina arbetskamrater. Efter sociala relationer hamnar indexet ”Utveckling” 

med medelvärdet 4,2 (Figur 5). Av detta kan utläsas att majoriteten av studenterna alltså anser 

att det är viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en ständig kompetensutveckling och utmanande 

arbetsuppgifter. Även undersökningen av Biggs, Lewis och Luscombe (2013) bekräftar denna 

höga värderingen av ständig kompetensutveckling i form av att det är viktigt för  arbetsgivare 

att erbjuda utbildningar och utbildningsprogram. Vidare menar författarna att denna 

generationen av arbetstagare har en önskan om att ha ett större inflytande över arbetsuppgifter 

och de beslut som tas i organisationen. Att vara involverade i organisatoriska beslut som 

fattas och påsåvis bidra till organisationen är något som denna generation uppskattar (Twenge 

m.fl, 2010). Studenterna anser också att det är viktigt att arbetet bidrar till den personliga 

utvecklingen och detta kan ses som ett verktyg för självförverkligande. Detta resultat 

överensstämmer därför med vad Parment (2008) beskriver om skillnaden mellan tidigare 

generationer och generation Y. Författaren menar att denna generation ser arbetet mer som ett 

verktyg för självförverkligande och inte enbart ett sätt att försörja sig på.  

 

Indexet ”Företagskultur och värdegrund” hamnar relativt nära indexet utveckling med ett 

medelvärde på 4,14 (se figur 5). Här menar studenterna att det är viktigt att arbetsgivaren har 

en god företagskultur och värdegrund men även att det är viktigt att arbetsgivaren lever upp 



25 

till den uttalade värdegrunden. Detta i enlighet med vad Dyhre och Parment (2012) beskriver 

angående medarbetarlöfte. Författarna menar att det är av största vikt att företagets uttalade 

värderingar även uppfylls då  medarbetarna inom organisationen är de som ska omfattas av de 

uttalade värderingarna.  Om detta uppfylls så skapas det en högre trovärdighet för 

arbetsgivare både inom organisationen och även  i kontakt med potentiella medarbetare. Detta 

index innefattar också indikatorn ”Att min arbetsgivare tar ett socialt ansvar är viktigt för 

mig”. Att detta alltså värderas relativt högt av studenterna går i linje med Lenka och Chawla 

(2015) studie som visar på att arbetsgivarens arbete med socialt ansvarstagande bidrar till att 

företaget ses som mer attraktivt för de anställda. Att stå bakom arbetsgivarens värderingar 

värderar alltså studenterna relativt högt, detta kan jag härleda till det Backhaus och Tikoo 

(2004) beskriver som ”Brand loyalty”. De menar att den anställdas hängivenhet gentemot 

företaget hänger samman med den totala upplevelsen av arbetsgivaren. Detta bidrar i sin tur 

till att motivationen och prestationen hos den anställda också ökar (Backhaus och Tikoo, 

2004). Näst lägst av indexen hamnade friskvård, detta resultat visar alltså studenterna i 

undersökningen inte värderar friskvård eller andra förmåner särskilt högt. Allra lägst värderas 

enligt respondenterna att arbetsgivare kan erbjuda flexibilitet i form av flexibla arbetstider och 

möjligheter att jobba hemifrån, detta index fick endast ett medelvärde på 3,51. Detta resultat 

går därför delvis emot vad Smith (2010) påvisar, att denna generation av arbetstagare värderar 

flexibilitet för att främja balansen mellan privatliv och arbetsliv, alltså work-life-balance. Det 

kan dock nämnas att det finns andra faktorer som främjar denna balans som jag i denna 

undersökning inte har studerat. 

Figur 5. Rangordning av index utifrån medelvärde 
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Skillnader mellan kvinnor och män i generation Y 

För att svara på den tredje och sista frågeställning valde jag att studera om det finns några 

skillnader i vad kvinnor respektive män i min undersökning värderar hos deras framtida 

arbetsgivare. För att göra detta har medelvärdet utifrån kvinnor respektive män tagits ut på 

respektive index för att sedan ställas mot varandra för att kunna se eventuella skillnader eller 

likheter.  

 

Av Figur 6 kan det utläsas att den största skillnaden är hur högt respektive kön värderar 

företagskultur. På detta index har de kvinnliga respondenterna ett  högt medelvärde på 4,45 

medans de manliga respondenterna har landat på ett relativt lågt medelvärde på 3,76. 

Slutsatsen av detta blir att de kvinnliga respondenterna i generation Y värderar en god 

företagskultur och att arbetsgivaren har en värdegrund de lever upp till. På indexet friskvård 

kan det också utläsas en stor skillnad mellan de kvinnliga och manliga respondenterna. På 

detta index har de kvinnliga respondenterna fått ett medelvärde på 4 medans de manliga 

hamnat på medelvärdet 3,36.  

 

På indexet flexibilitet kan man även här utläsa skillnader hos kvinnor och män. På detta index 

har de kvinnliga respondenterna fått ett medelvärde på 3,7 och de manliga 3,23. Detta 

överensstämmer med beskrivningen att kvinnor i större utsträckning än män söker sig till 

arbeten som bidrar till en god balans mellan arbetsliv och privatliv (Lindgren m.fl., 2005). På 

indexet sociala relationer kunde även en viss skillnad mellan könen utläsas, här landade de 

kvinnliga respondenterna på 4,38 i medelvärde och männen på 4,12. Detta går i linje med det 

Johnson och Morimer (2011) beskriver, att kvinnor tenderar att värdera de interna 

arbetslivsvärderingarna. Även Theandersson (2000) beskriver att kvinnor värderar de sociala 

relationerna på arbetsplatsen vid valet av arbetsgivare högre  än män. På de index som 

kvinnor och män i undersökningen värderar närmast varandra är på indexet 

”anställningstrygghet”. Här hamnar medelvärden nära varandra på 4,39 och 4,34 vilken 

indikerar att både kvinnor och män i undersökningen värderar anställningstrygghet högt vid 

valet av framtida arbetsgivare. Detta går därför delvis i linje med vad Johnson och Morimer 

(2011) menar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan unga kvinnor och män när 

det kommer till externa arbetslivsvärderingar, där anställningstrygghet ingår. Även indexet 

”utveckling” har både män och kvinnor hamnat nära varandra med medelvärden på 4,26 och 

4,14 (Figur 6). Även detta i enlighet med Johnson och Morimers (2011) beskrivning av de 

externa arbetslivsvärderingarna.  
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Till sist kan det av figur 7 utläsas att de kvinnliga respondenterna har värderat samtliga index 

högre än männen, vad detta kan bero på är svårt att säga men det hade varit intressant att i en 

vidare studie undersöka detta fenomen närmare.  

 
Figur 6 . Medelvärdet av index hos kvinnor och män  
 

Sammanfattningsvis bekräftar tidigare studier kring Generation Y, skillnader i 

arbetslivsvärderingar hos kvinnor och män och Employer Branding delvis resultatet från 

denna studie. Resultatet visar att det är viktigt för arbetsgivare att anpassa företagsstrategier 

och företagskulturen efter de generationer som dominerar på arbetsmarknaden, detta för att 

kunna säkra kompetensförsörjningsbehovet.    
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Diskussion 
Nedan kommer resultatet av studien att diskuteras i relation till syftet samt frågeställningar 

under rubriken resultatdiskussion. Därefter följer en diskussion gällande valet av metod 

under rubriken metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vad ingenjörsstudenter värderar hos deras framtida 

arbetsgivare och om detta överensstämmer med vad generation Y värderar hos sin 

arbetsgivare. Detta för att bidra med resultat till forskningen angående generation Ys 

arbetslivsvärderingar. Syftet operationaliserades sedan ner till tre frågeställningar och 

diskussionen av resultatet presenteras i detta avsnitt. 

 

Den första frågeställningen berör hur och genom vilka forum studenterna söker arbete. 

Resultat visade att majoriteten av studenterna väljer att söka direktkontakt med intressanta 

företag i sitt jobbsökande. Studien visar alltså att det inte är så många som väljer att använda 

sig av de mer klassiska jobbsökarforum såsom arbetsförmedlingen och  andra forum såsom 

LinkedIn. Det här säger dock inte något om företag och organisationers vikt av sociala medier 

som marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. Sociala medier kan vara ett bra forum för 

medvetandegörandet av organisationen och en bra och välutformad hemsida är av stor vikt då 

en majoritet av studenterna även menar att de söker jobb direkt via företagens hemsidor. Att 

studenter söker arbete via direktkontakt med företag visar som sagt att det är viktigt för 

företag att profilera sig som bra arbetsgivare och att lära känna in målgrupp för att locka 

potentiella medarbetare. Ett sätt att göra detta på är att formulera ett medarbetarlöfte (se 

Dyhre och Parment, 2012). För att sedan i nästa skede kunna behålla de anställda, är det 

viktigt att leva upp till det uttalade medarbetarlöftet för att skapa ett brand loyalty (se 

Backhaus och Tikoo, 2004) och försäkra att den kompetens som finns inom organisationen 

stannar kvar.  Här är det alltså viktigt att baka in alla delar i Employer branding strategin och 

inte bara fokusera på det yttre utan även arbeta med intern Employer branding. Det inre 

delarna av Employer branding är dock något som jag i denna studie inte har undersökt. När 

det kommer till vilken sektor som lockade studenterna så visade det sig att majoriteten 

svarade den privata sektorn. Kanske kan det vara så att många stora arbetsgivare inom den 

privata sektorn satsar mycket på traineeprogram och andra kompetenssatsningar på just 

nyexaminerade ingenjörer och att detta påverkar studenternas uppfattningar av den privata 
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sektorn. Det kan också vara så att privata arbetsgivare inom branschen också är bättre på att 

marknadsföra sig direkt till utbildningsprogrammen och på universiteten.  

 

Resultatet av denna studie samstämmer i mångt och mycket med de tidigare studierna som 

genomförts om generation Ys arbetslivsvärderingar. I resultatet kan utläsas att generation Y 

värderar mjuka värden såsom gott ledarskap och sociala relationer hos deras arbetsgivare. För 

att Vakin och andra organisationer ska kunna attrahera morgondagens ingenjörer så ska fokus 

ligga på att kunna erbjuda bra ledare och chefer, utvecklingsmöjligheter, bra sociala relationer 

och anställningstrygghet. Den sociala aspekten som bra ledarskap och trevliga arbetskamrater 

visar sig väga tungt hos morgondagens ingenjörer och mindre viktigt anses de att 

arbetsgivaren kan erbjuda förmåner och flexibilitet.  

Även kontinuerlig utveckling väger tungt för ingenjörerna i form av utmanande 

arbetsuppgifter som främjar en kontinuerlig kompetensutveckling men även den personliga 

utvecklingen. Detta resultat ses som positivt då Vakin just nu är på väg att formas till ett 

kompetensbolag där målet är att kunna höja, säkra och sprida kompetens gentemot de 

anställda och omvärlden. Med detta i åtanke kan en möjlighet finnas att sätta in ytterligare 

insatser då mer riktat mot nyexaminerade och juniora ingenjörer. Något som är vanligt inom 

denna bransch är att kunna erbjuda trainee-tjänster där vanliga arbetsuppgifter varvas med 

utbildning. Detta skulle kunna vara en insats som i det långa loppet kan säkra de 

kompetensbehov som bolaget står inför nu och i framtiden. Här är det dock viktigt att ha i 

åtanke att en sådan insats är kostsam för organisationer både kapital- och tidsmässigt. Det 

finns även en risk om man satsar på nya medarbetare att de kort efter kan välja att byta 

arbetsgivare och då tappar företaget den kompetens som de har satsat på att utveckla.  

 

Min tredje frågeställning syftade även till att undersöka om jag kunde finna några skillnader 

mellan vad kvinnor och män i generation Y värderar hos deras framtida arbetsgivare. Här 

fann jag att den största skillnaden mellan kvinnor och män i min undersökning var 

inställningen till var företagskultur och värderingar, friskvård, flexibilitet och sociala 

relationer på arbetsplatsen som av de kvinnliga respondenterna värderades högre. Detta gick 

även i linje med tidigare forskning som gjorts inom området, att kvinnor i större utsträckning 

värderar interna värden än män och att det inte finns några större skillnader i de externa 

värderingarna. Undersökningen har till viss del alltså påvisat likheter med denna forskning. 

Vad jag även fann i mitt resultat som intressant var de faktum att de kvinnliga respondenterna 

skattade högre på samtliga index. Detta tror jag delvis kan bero på att nästan samtliga av mina 
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index berör de interna värderingarna såsom social relationer, utveckling och företagskultur. 

Detta resultat anser jag är viktigt för organisationer och företag att ta i beaktning, exempelvis 

de faktum att kvinnor och män bland morgondagens ingenjörer tycks värdera 

anställningstrygghet och ett gott ledarskap lika och därför värna om att ge lika möjligheter till 

både kvinnor och män utifrån dessa aspekter.  

 

Som tidigare nämnt visar denna undersökning att morgondagens ingenjörer värderar och 

efterfrågar anställningstrygghet, sociala relationer och bra ledarskap vilket innebär att Vakin 

bör satsa på dessa element för att attrahera nyexaminerade ingenjörer. Det är också viktigt att 

nu och i framtiden utveckla Employer branding strategier som är lämpade för de målgrupper 

man vill attrahera detta genom att organisationen marknadsför sitt unika koncept som 

arbetsgivare, de värden och fördelar de kan erbjuda potentiella medarbetare gentemot 

konkurrenter. Det bör också finnas en enighet med de övriga marknadsföringsaktiviteter för 

att kunna förmedla en tydlighet kring vad varumärket står för. Till sist är det också viktigt att 

organisationen lever upp till de löften de förmedlar till sina anställda för att skapa en hög 

trovärdighet mot potentiella arbetstagare samt mot de anställda inom företaget.  

 

Metoddiskussion 
För att undersöka vad morgondagens ingenjörer värderar hos sin framtida arbetsgivare 

användes en kvantitativ metod med enkät som datainsamlings verktyg. Beslutet att använda 

sig av en enkät grundade sig i en önskan om att få ett brett urval och fånga upp en stor andel 

data under en kort tidsperiod. Detta bidrog även till möjligheten att utifrån mitt resultat kunna 

generalisera mitt resultat över en större population. Dock kan jag inte säga att resultatet går att 

generaliseras över alla ingenjörsstudenter i Sverige då mitt urval var icke-slumpmässigt utan 

målinriktat. En nackdel med enkät som insamlingsverktyg är att det begränsar möjligheterna 

till att ställa följdfrågor till respondenterna och på så vis kunna göra en djupare analys av de 

svar som ses som särskilt intressanta. På grund av detta hade det därför varit intressant om jag 

även hade valt att göra några kvalitativa intervjuer med några studenter för att fånga upp en 

djupare bild. En ytterligare nackdel med enkät som verktyg är att de kan skapa begräsningar i 

vilka arbetslivsvärderingar som finns presenterade som enkätfrågor. Då enkäten byggde på 

tidigare studier av vad Generation Y värderar hos sin arbetsgivare, samt att alla frågor 

besvarades genom en 5-gradig skala bidrog detta till att nästan samtliga medelvärden på 

respektive fråga fick ett högt värde och blev på så vis svårare att se skillnader. Detta hade 

kanske kunnat undvikas genom att exempelvis lägga in en rangordningsfråga där 
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respondenterna hade fått värdera men en siffra 1-7 på varje frågekategori (index) där 1 är 

minst viktigt och 5 är mest viktigt hos deras framtida arbetsgivare. Detta hade förmodligen 

skapat ett tydligare resultat att analysera. Kvalitetssäkring i kvantitativa studier bygger på 

validitet och reliabilitet. Studien har tagit utgångspunkt i tidigare teorier och vetenskapliga 

undersökningar gällande Generation Y och Employer branding när utformandet av enkäten 

har genomförts. Detta för att kunna öka sannolikheten att de frågor som ställs i enkäten är 

relevanta för ämnet och syftet samt att de är goda mätinstrument för undersökningen. Detta 

ökar alltså validiteten och reliabiliteten då studien inspirerats av tidigare forskning samt att 

resultatet speglar resultatet från tidigare studier inom ämnet. För att ytterligare säkra upp 

kvalitén och undvika misstolkningar har jag utgått från metodlitteratur när enkäten har 

utformats. Innan enkäten skickades ut till studenterna fick även fyra studenter genomföra 

enkäten och därefter fick de komma med feedback gällande frågorna samt utformningen på 

enkäten.  

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar ingenjörsstudenters val av 

framtida arbetsgivare samt inom vilken sektor och arbetsinriktning de vill jobba. Vidare hade 

studien som syfte att undersöka om resultatet kan förstås utifrån tidigare undersökningar av 

generation Ys arbetslivsvärderingar.  För att besvara syftet riktades studien in sig på 

ingenjörsstudenter vid två utbildningar med inriktning mot VA. Som tidigare nämnts låg 

dessa utbildningar på två olika orter i Sverige så av praktiska och tidsmässiga skäl valdes en 

internetbaserad enkät som skickades ut till studenterna. Detta medförde att enkäten kunde 

skickas ut till ett stort antal studenter och var mindre tidskrävande än om enkäten hade delats 

ut för hand.  

Valet att använda sig av en internetbaserad enkät bidrog dock till att svarsfrekvensen blev 

relativt låg mot hur den hade kunnat bli om enkäten istället hade delats ut på plats på 

respektive utbildning. Lägst blev den från studenter på Luleå tekniska universitet, endast 26 

procent av respondenterna var studenter på denna utbildning. Som tidigare nämnt i 

metoddelen så kan detta bortfall bero på att jag använde mig av mejlkontakt direkt till 

studenterna i Luleå istället för att gå via studievägledaren som jag gjorde till studenterna i 

Uppsala.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Enkäten 
 

1. Kön  

• Man  

• Kvinna  

• Annat alternativ 
 

2. Ålder 

• 18- 26 

• 27-36 

• 37-50 

• 50 eller äldre 
 

3. Vilket program läser du 

• Väg- och vattenbyggnad på Luleå Tekniska Universitet 

• Miljö och vattenteknik på Uppsala Universitet 
 

4. Vilket år läser du?  

• Första 

• Andra 

• Tredje 

• Fjärde 
 

5. Civilstånd  

• Singel 

• Har ett förhållande 

• Gift 
 

 

Hur, vart och genom vilka forum söker du jobb?  
 

6. När planerar du att börja söka jobb inom ditt utbildningsområde?  

• Efter examen 

• Under sista terminen  

• Under näst sista terminen  

• Tidigare än näst sista terminen  

• Vet ej 
 

7. Hur planerar du att gå tillväga när du ska söka jobb inom ditt utbildningsområde?  

• Arbetsförmedlingen 

• Via företags hemsidor 

• Via direkt kontakt med företaget 

• Arbetsmarknadsmässor 
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• LinkedIn 

• Via andra jobbportaler exempelvis Blocket jobb 

• Facebook eller andra sociala medier  

• Via kontakter 

• Annat 
 
 

8. Vilken sektor lockar dig mest när du ska söka ditt första jobb inom ditt 
utbildningsområde? 

• Offentlig sektor 

• Privat sektor 
 

9. Är du intresserad av att jobba inom VA (Vatten och avlopp) efter avklarad 
utbildning?  

• Ja 

• Nej 

• Vet ej  
 
 

10. Skulle du vara redo att flytta till en annan ort för att få ett jobb inom ditt 
utbildningsområde?  

• Ja 

• Nej 
 

 

Vad värderar du hos en arbetsgivare när du söker jobb?  
 
Lön eller övriga förmåner 
 

11. Hög lön är viktigt för mig  
1 Instämmer inte – 5 Instämmer helt  
 

12. Förmåner såsom goda friskvårdsmöjligheter är viktigt för mig 
1 – 5  

13. Anställningstrygghet är viktigt för mig  
1 – 5  

14. En fast anställning är viktigt för mig  
1-5  

 
Utvecklingsmöjligheter 
 

15. Att göra karriär inom mitt utbildningsområde är viktigt för mig  
1-5 

16. Ständig kompetensutveckling är viktigt för mig  
1-5 

17. Goda karriärmöjligheter inom organisationen är viktigt för mig  
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1-5 
18. Personlig utveckling genom mitt arbete är viktigt för mig 

1-5 
 
Företagskultur och värdegrund 
 

19. Att jag står bakom min arbetsgivares värderingar är viktigt för mig 
1-5 

20. Att min arbetsgivare tar ett socialt ansvar är viktigt för mig, exempelvis genom att 
arbeta med hållbarhet 
1-5  

21. Att min arbetsgivare jobbar aktivt med jämställdhet och mångfald är viktigt för mig 
1-5 

22. Att min arbetsgivare har ett bra rykte är viktigt för mig 
1-5  

23. Att känna att jag gör ett meningsfullt arbete är viktigt för mig  
1- 5 

 
 
Flexibilitet / Work-life-balance 
 

24. Att ha ett självständigt arbete är viktigt för mig 
1-5  

25. Att ha flexibla arbetstider är viktigt för mig 
1-5 

26. Att ha bestämda arbetstider och rutiner är viktigt för mig 
1-5 

27. Mycket fritid och semester är viktigt för mig 
1-5 

28. Att ha möjlighet att jobba hemifrån är viktigt för mig 
1-5  

29. Att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för mig  
1-5 

 
Ledarskap 

30. Ett gott ledarskap är viktigt för mig 
1-5 

31. Att jag får uppskattning för mitt utförda arbete är viktigt för mig 
1-5 

32. Att ha en god relation med min överordnare är viktigt för mig 
1-5 

 
Arbetsmiljö 
 

33. En god arbetsmiljö är viktigt för mig 
1-5  
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34. Att arbetsgivaren satsar på friskvård är viktigt för mig 
1-5 

35. Att ha utmanande och stimulerande arbetsuppgifter är viktigt för mig 
1-5 

36. Att ha ett inflytande över mitt eget arbete är viktigt för mig 
1-5 

 
Sociala relationer på arbetet 
 

37. Att ha roligt på jobbet är viktigt för mig 
1-5 

38. Att ha trevliga arbetskollegor är viktigt för mig 
1-5 

39. Att ha en bra gemenskap inom arbetsgruppen är viktigt för mig 
1-5 

40. Att ha ett nära samarbete med arbetskollegor är viktigt för mig 
1-5 
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Bilaga 2. Faktoranalys 
Rotated Component Matrixa 

  
Faktor 

1 2 3 4 5 6 7 

Hög lön   0,461           

Förmåner såsom goda friskvårdsmöjligheter       0,827       

Anställningstrygghet  0,73             

En fast anställning  0,551             

Att göra karriär   0,749           

Ständig kompetensutveckling   0,816           

Personlig utveckling genom mitt arbete   0,676           

Att jag står bakom min arbetsgivares 
värderingar 

    0,717         

Att organisationen lever upp till sina uttalade 
värderingar 

    0,813         

Att min arbetsgivare tar ett socialt ansvar      0,768         

Att min arbetsgivare jobbar aktivt med 
jämställdhet och mångfald 

    0,709         

Att jobba med något meningsfullt   0,652           

Att ha ett självständigt          0,653     

Att ha flexibla arbetstider          0,587   0,334 

Att ha bestämda arbetstider och rutiner 0,448             

Mycket fritid och semester         0,522     

Att ha möjlighet att jobba hemifrån         0,776     

Att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv 0,481           0,563 

Ett gott ledarskap  0,653             

Att jag får uppskattning för utfört arbete från 
min chef 

0,701             

Att ha en god relation med min chef 0,702             

En god arbetsmiljö 0,786             

Att min arbetsgivare satsar på friskvård       0,812       

Att ha utmanande och stimulerande 
arbetsuppgifter är viktigt för mig 

  0,656           

Att ha ett inflytande över mitt eget arbete är 
viktigt för mig 

  0,401           

Att ha roligt på jobbet     0,445     0,59   

Att ha trevliga arbetskollegor 0,545         0,493   

Att ha en bra gemenskap inom 
arbetsgruppen 

0,481         0,673   

Att jobba i nära samarbete med 
arbetskollegor 

          0,712   

Att ha en stressfri arbetsmiljö 0,644             

Att arbeta med något samhällsnyttigt     0,583         

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a.     Rotation converged in 14 iterations. 
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Bilaga 3. Cronbach Alpha test 
 

Index Cronbach Alpha 

Anställningstrygghet ,711 

Utveckling ,774 

Företagskultur ,825 

Flexibilitet ,683 

Ledarskap ,788 

Sociala relationer ,760 

Friskvård ,802 
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Bilaga 4. Resultat på samtliga bakgrundsfrågor 

Tabell 3. Könsfördelning hos respondenterna  

Kön    Procent 

Kvinna   59,5  

 

Man   39,6 

 

Annat alternativ   0,9  

 

Totalt   100  
 
 

Tabell 2. Åldersfördelning hos respondenterna  

Ålder    Procent 

18-26 år    84,3  

27-36 år   14,8  

 

37-50 år   0    

 

51 år eller äldre  0,9  

 

Totalt   100  
 
 

Tabell 7. Programfördelning hos respondenterna  

Program    Procent 

Väg- och vattenbyggnad på  26,1  

Luleå Tekniska universitet    

Milj- och vattenteknik på  73,9  

Uppsala universitet  

 

Totalt   100  
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Tabell 8. Årskullsfördelning hos respondenterna 

Årskull    Procent 

Första    13,9  

Andra   18,3  

 

Tredje   21,7  

 

Fjärde   10,4 

 

Femte   35,7  

 

Totalt   100  
 

 

Tabell 9. Civilstånd hos respondenterna  

Civilstånd    Procent 

Singel    38,8   

I ett förhållande  58 

 

Gift   3,2   

 

Totalt   100  
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