
ATT BEHÅLLA OCH

ATTRAHERA INGENJÖRER

PÅ DAGENS RÖRLIGA

ARBETSMARKNAD

En kvalitativ studie om vilka faktorer som

bidrar till att ingenjörer vill arbeta inom

Örnsköldsviks kommun

Jenny Engholm, Matilda Åström

Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp

Personalvetarprogrammet, Umeå universitet

VT 2019



Sammanfattning

Personalomsättning  är  ett  problemområde  i  allmänhet  för  organisationer  i  dagens

samhälle,  i  synnerhet  för  organisationer  som vill  behålla  och  attrahera  ingenjörer  och

medarbetare  med  teknisk  kompetens.  Digitalisering  och  demografiska  förändringar

kommer  att  innebära  omfattande  pensionsavgångar  och  bristen  på  ingenjörer  är  stor.

Utvecklingen visar på att bristen kommer fortsätta i samma riktning i framtiden, vilket

innebär  att  organisationer  måste  hitta  strategier  för  att  attrahera  och  behålla  befintlig

personal. Denna kvalitativa studie har utförts på uppdrag av Örnsköldsviks kommun med

ett  syfte  att  undersöka  och  förstå  vad  som  motiverar  ingenjörer  inom  Örnsköldsviks

kommunorganisation  att  stanna  och inte  byta  arbetsgivare.  Datamaterial  har  insamlats

genom  semistrukturerade  intervjuer  med  sju  ingenjörer  som  har  jobbat  inom

Örnsköldsviks kommun i minst tre år. Resultatet visar på att ingenjörerna ser ett värde i

och motiveras av att deras arbete på kommunen är meningsfullt samt att lönen inte är det

viktigaste i valet  av arbetsgivare. En fördel som framkommer med att vara anställd av

kommunen är att det upplevs som en trygg och säker anställning. Att känna sig kunniga

inom sitt arbetsområde är något som uppskattas av ingenjörerna, samtidigt som de drivs av

utmaning och utveckling. Dessutom är ett stöttande ledarskap, god relation till kollegor

och  de  stimulerande  arbetsuppgifterna  som  kommunen  erbjuder  uppskattat  av

ingenjörerna. 
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Introduktion

Dagens arbetsmarknad hungrar efter civilingenjörer, ingenjörer och tekniker och ser ut att

göra det under kommande år. Detta faktum är starkt kopplat till digitaliseringen och den

rådande  utvecklingen  av  teknik.  Trots  den  efterfrågade  kompetensen  visar

Arbetsförmedlingens årliga rapport  om yrkesprognoser och arbetsmarknadsläget  (2019)

att utbudet av utbildade ingenjörer inte matchar arbetsmarknadens behov. Då ingenjörer är

eftertraktade  inom ett  flertal  olika  områden och besitter  en eftertraktad  kompetens  får

aktörer på arbetsmarknaden försöka göra vad som krävs för att locka till sig - och behålla -

personal.  En viktig  aspekt  att  ta  hänsyn till  i  frågan om personalomsättning  är  enligt

Johanson & Johrén (1993) det faktum att organisationer ofta gör kalkyler och beräkningar

på investeringar  i  exempelvis  inköp av nya maskiner,  men desto färre  gånger  det  ska

rekryteras ny personal. De menar vidare att behovet av att rekrytera ny personal ofta är

resultatet  av  personalomsättning  och behovet  av  att  ersätta  medarbetare  som slutat  på

arbetsplatsen. I och med detta är det viktigt som organisation att förstå konsekvenserna av

personalomsättning och vilka kostnader det medför. Förutom kostnader för rekrytering,

menar  Johanson  &  Johrén  (1993)  att  den  upplärningstid  som  varje  ny  medarbetare

behöver för att komma upp i “full kapacitet” på arbetet kan uppgå till omkring 2 år. De

menar vidare att detta kan påverkas av vilket typ av arbete och roll som ska tillsättas, men

konstaterar att varje ny medarbetare behöver denna period för att komma in i sitt arbete.

Detta är viktigt för organisationen att veta då varje ny medarbetare behöver en viss tid för

att  komma  upp  till  sin  fulla  arbetskapacitet,  vilket  kan  påverka  produktiviteten  och

organisationens resultat. Med andra ord är personalomsättning och behovet att behålla sin

personal viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv (Johanson & Johrén, 1993). 

I en allt mer globaliserad värld ställs andra krav på individen med ökad flexibilitet och

ökat ansvarstagande för sin egen arbetssituation, där rörlighet på arbetsmarknaden snarare

blivit ett faktum än ett undantag. Med andra ord finns tecken på att det under de senaste

decennierna har skett en maktförskjutning inom ett flertal eftertraktade yrkesgrupper, där

arbetsgivaren  ständigt  måste  arbeta  mot  att  vara  attraktiv  för  att  attrahera  kompetent

personal  (Helldahl,  2008).  Denna maktförskjutning  innebär  att  arbetstagaren  kan ställa

högre  krav  på  arbetsgivare  i  vad  de  vill  ha  ut  av  sin  anställning.   Från  en  ingenjörs

perspektiv kan det vara olika faktorer som lockar när det kommer till val av arbetsplats,

och även hur arbetet ska samspela med livet utanför jobbet. 
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Problematiken  med  en  hög  personalomsättning  är  något  som  vår  uppdragsgivare

Örnsköldsviks kommunorganisation har uppmärksammat.  Organisationen består av fem

olika förvaltningar: samhällsbyggnad, konsult och service, kommunledning, bildning och

välfärd.  En  gemensam  nämnare  för  samtliga  förvaltningar  är  kampen  kring

personalomsättningen. Organisationens diskussion huruvida de anser sig vara en attraktiv

arbetsgivare  tar  ett  flertal  olika  riktningar,  men  konstateras  vara  ett  aktuellt

problemområde. Trots ett aktivt arbete med detta väljer fortfarande medarbetare att lämna

sina  arbeten  inom kommunen  och  personalomsättningen  fortsätter  därmed  att  vara  en

utmaning. Flera personer väljer dock att arbeta vidare inom kommunen vilket bidragit till

att ett intressant undersökningsområde identifierats: Vilka faktorer får medarbetare inom

Örnsköldsviks kommunorganisation att vilja arbeta kvar? 

För att ta reda på detta krävs det en studie som kan undersöka och identifiera just dessa

faktorer på arbetsplatsen och inom de aktuella tjänsterna. Detta för att synliggöra vilka

mönster  och  mekanismer  som ligger  till  grund för  de  enskilda  personernas  beslut  att

stanna. Den vetenskapliga grundtanken med att synliggöra dessa aspekter är att det saknas

en enkel lösning på frågan om hög personalomsättning, och inget enkelt svar på varför

individer väljer att stanna kvar inom en organisation. Ett identifierande och tydliggörande

av  de  mest  centrala  faktorerna  kan  dock  ha  en  betydelsefull  roll  i  arbetet  för  att  få

personalen  att  stanna.  Då  det  råder  en  generell  brist  på  ingenjörer  och  tekniker  på

arbetsmarknaden  ligger  det  i  Örnsköldsviks  kommuns  intresse  att  se  över  hur  de  kan

arbeta mot att främja en låg personalomsättning inom denna yrkeskategori. Med hjälp av

detta framtagna material kan Örnsköldsvik kommun skapa strategier för att attrahera ny

arbetskraft, behålla den befintliga samt motverka de faktorer som får personalen att söka

sig vidare och bort från den kommunala organisationen. 

Det problem vi valt att undersöka har sin grund i sociologin och har en stark anknytning

till de utmaningar som personalvetare ställs inför i arbetslivet. 

Syfte och frågeställningar

Studiens  syfte  är  att  undersöka  och  förstå  vad  som  motiverar  ingenjörer  inom

Örnsköldsviks kommunorganisation att stanna och inte byta arbetsgivare. Vi har valt att

utgå från följande frågeställningar:

 Vad är en attraktiv arbetsgivare enligt medarbetarna? 

 Hur uppfattar medarbetarna Örnsköldsviks kommun som arbetsgivare?
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Tidigare forskning

Bristen  på  ingenjörer  är  påtaglig.  Därmed  är  det  av  stor  vikt  för  arbetsgivaren  att

identifiera vad som motiverar de ingenjörer som redan arbetar inom organisationen för att

kunna behålla dem, men även för att hitta sätt att attrahera fler i framtiden. I detta avsnitt

presenteras  relevanta  teorier  och  tidigare  forskning  kopplat  till  studiens  syfte  och

frågeställningar. 

________________________________________________________________________

Personalomsättning

Personalomsättning är ett problemområde i allmänhet för organisationer i dagens samhälle

och i synnerhet för organisationer som vill behålla medarbetare med teknisk kompetens.

Digitaliseringen och utvecklingen av teknik som ständigt pågår i  kombination med de

rådande  demografiska  förändringarna  med  kommande  omfattande  pensionsavgångar

innebär en ökad efterfrågan på ingenjörer och tekniker (Arbetsförmedlingen 2019). 

En hög personalomsättning är inte bara problematisk utifrån aspekten att det bidrar till en

personalbrist i organisationen, det har även andra effekter. De Winne m fl. (2018) visar i

en studie om förhållandet mellan personalomsättning och organisatorisk prestation att det

finns ett samband mellan låg personalomsättning och hög organisatorisk prestation samt

ett  samband  mellan  hög  personalomsättning  och  låg  organisatorisk  prestation.

Personalomsättningen  kan  med  andra  ord  ha  en  negativ  påverkan,  men  det  som  är

intressant  för just  vår studie och dess syfte  är  inte  hur personalomsättningen påverkar

organisationen, utan det motsatta – hur organisationen och dess olika tillhörande faktorer

kan komma att påverka personalomsättningen. 

Personalomsättning är en högst aktuell fråga och forskning inom ämnet sträcker sig över

hundra år tillbaka i historien. En av de första som skrev om ämnet var Bills (1925) som

publicerade  en  empirisk  studie  kring  personalomsättning  som  visade  på  ett  samband

mellan kontorsarbetares vilja att säga upp sig och social status. De kontorsarbetare med

föräldrar som hade högre utbildning eller var småföretagare var mer benägna att säga upp

sig än de kontorsarbetare med föräldrar som var lågutbildade. Sedan dess har forskningen

och  fler  teorier  kring  vad det  är  som påverkar  personalomsättningen  och  personalens

rörlighet på arbetsmarknaden utvecklats. 
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Motivationsfaktorer

Kanfer, Frese & Johnson (2017) konstaterar  att motivation är ett ämne som har en stor

betydelse för organisationer när det kommer till  att utveckla individens välmående och

trivsel på arbetsplatsen. En teori  som de tar upp i sitt meta-ramverk där de har samlat

litteratur  och  teorier  om  jobbmotivation  från  det  senaste  århundradet  är  den

innehållsorienterade  teorin  som  specificerar  de  psykologiska  karaktärsdrag,  motiv,

tendenser  och  orienteringar  som  bidrar  till  motiverade  och  viljemässiga  individuella

processer (Kanfer, Frese & johnson, 2017). Dessa avgörande faktorer finns inom oss och

bidrar till  att  vi  har olika preferenser för till  exempel  mål inom arbetet,  strategier  och

beteenden.  Vissa  faktorer  tros  vara  representativa  som  relativt  generella  källor  av

motivation  i  arbetet  för  de  flesta  människor,  medan  andra  faktorer  kan  variera  i  vikt

beroende på person. 

Enligt  Rose  & Waterson (2005),  samt Ogilvie  (2006) som återges  i  Rose & Gordons

(2010) artikel om ”aktiviteter för att bibehålla ingenjörer och medarbetare med teknisk

kompetens  i  den australiensiska offentliga  sektorn” har en studie genomförts  med 670

ingenjörer och medarbetare med motsvarande teknisk kompetens. Studien syftar till att ta

reda på om ålder eller yrke har någon påverkan på motivationen till  att stanna på eller

lämna en arbetsplats. De kommer fram till att de tre främsta anledningarna som motiverar

medarbetare  att  vilja  stanna  på  en  arbetsplats  är  jobbsäkerhet,  fördelaktiga

arbetsförhållanden  och geografisk  lokalisering.  Från  detta  framkom det  att  geografiskt

läge var rankat som mer betydelsefullt hos de i åldersspannet mellan 31-40, 41-50 och de

som är  60+ år.  Relativ  jobbsäkerhet  och intressant  arbete  var  högt  rankat  av samtliga

åldersgrupper.  Fördelaktiga  arbetsförhållanden  uppfattas  inte  vara  relaterat  till  någon

specifik åldersgrupp. 

I samma studie tillfrågades deltagarna som indikerat att de skulle kunna tänka sig att sluta,

att  gradera olika faktorers inverkan i  beslutet.  Ur resultatet  framkommer det att  de tre

främsta influenserna till detta var bättre lön, brist på karriärmöjligheter och upplevelsen av

att deras arbete blir undervärderat. När det kommer till yrkesval fanns inga signifikanta

skillnader i anledning till att vilja sluta på arbetsplatsen (Rose, Gordon, 2010).  

I  fråga  om  motivation  på  arbetsplatsen  har  Herzberg  (1993)  i  den  så  kallade

tvåfaktorsteorin exemplifierat uppdelningen av inre och yttre motivation. Denna innebär

en  urskiljning  mellan  hygienfaktorer  och  motivationsfaktorer.  Vad  som  klassas  som
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hygienfaktorer är sådant som gör att medarbetare känner sig nöjda, men som däremot inte

bidrar  till  någon  större  tillfredsställelse  eller  motivation  utöver  det.  Exempel  på

hygienfaktorer kan vara miljö, personalpolitik eller ledning och belöningar bestående av

lön eller bonusar. Vad som klassas som motivationsfaktorer kan till exempel vara ansvar,

samhörighet,  utvecklingsmöjligheter  och  erkännande.  Dessa  tar  däremot  inte  bort

missnöje,  och  det  Herzberg  menar  (1993)  är  att  båda  dessa  faktorer  behövs  för  att

individer  ska känna sig nöjda och motiverade  i  sitt  arbete.  För att  nå en balans anser

Herzberg (1993) att både motivations- och hygienfaktorer behövs. 

För att bibehålla  motivation under påfrestande arbetsförhållanden krävs en förmåga att

hantera stress och problem. Som arbetsgivare är det av stor vikt att skapa förutsättningar

för medarbetaren att hantera dessa situationer. En kombination av ett flertal faktorer krävs

för att  säkerställa hållbarhet bland organisationens medarbetare och detta är något som

Aaron Antonovsky (2005) menar med begreppet KASAM. Enligt Antonovsky (2005) är

en individ i god psykisk hälsa, om hen i ett sammanhang upplever känslan av delaktighet

på ett  hanterbart,  meningsfullt  och begripligt  sätt.  Med  hanterbart  menas att  det  finns

möjligheter,  makt  och  tillräckligt  med  resurser  för  att  hantera  utmaningar.  Med

meningsfullhet  menas  att  det  finns  tillräckligt  med  anledning  och  engagemang  för  att

hantera påfrestande uppgifter och med begriplighet menas slutligen att ha en förståelse för

det arbete som utförs (Antonovsky, 2005). Dessa tre delar ska tillsammans bilda KASAM,

det  vill  säga  känslan  av  sammanhang  ska  bidra  till  att  hantera  problem  och  stress.

Hanteringen av stress med koppling till KASAM kan graderas, och innebär att individen

kan  bli  offer  för  omständigheterna  om KASAM  är  lågt.  Med  ett  högt  KASAM  kan

individen erhålla förmågan att se alternativ i val av strategi för att hantera stressituationer,

och kan på så sätt skapa en positiv känsla och öka sin kunskap och förmåga (Antonovsky,

2005).

Lojalitet till anställningen eller lojalitet till organisationen 

Forskning har påvisat ett samband mellan arbetstillfredsställelse och personalomsättning.

Arbetstillfredsställelsen  avgörs  av  personalens  uppfattning  eller  inställning  till  den

rådande arbetssituationen (Hulin 1966, 1968). I frågan om vilken inställning en anställd

har till sin rådande arbetssituation går det att skilja mellan två olika attityder: employment

commitment,  som  kan  översättas  till  lojalitet  till  anställningen,  och  organizational

commitment, som kan översättas till lojalitet till organisationen.  
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Lojalitet till anställningen innebär att den anställda ser andra värden med en anställning än

det  ekonomiska  utfallet.  Det  skulle  kunna  beskrivas  som ett  engagemang  för  arbetet

överlag och det är inte kopplat till  en specifik arbetsgivare,  utan snarare att tillhöra en

yrkeskår exempelvis. Värde ses i att skapa och bevara relationer i anställningen, samt att

sätta personliga mål som är förenliga med hög prestation i sitt arbete. Det finns en slags

stolthet i att jobba hårt och i att ha en viss anställning (Warr 1982). Värdet anses inte ligga

i att anställningen är inom en specifik organisation, utan istället i anställningen i sig. Detta

på grund av sociala anledningar och psykiskt välmående (Nordenmark 1999). 

Lojalitet till organisationen innebär däremot ett engagemang för en specifik arbetsgivare,

att  identifiera  sig  med,  och  lägga  ansträngning  i  en  specifik  organisation.  Dessutom

innebär  det  en  acceptans  av  organisationens  mål  och  värderingar  som sina  egna,  och

förhållandet  mellan  anställd  och  organisation  präglas  av  lojalitet.  Lojalitet  till

organisationen  kan  mätas  i  till  vilken  grad  den  anställda  är  beredd  att  fortsätta

anställningen  när  andra  alternativ  ges.  Om den anställda  har  hög grad av  lojalitet  till

organisationen  bör  den  vara  benägen  att  fortsätta  anställningen  i  en  sådan  situation.

Tillstånd av hög grad av lojalitet till organisationen bland personalen kan på så sätt ska

minska personalomsättningen (Hult 2004). 

Ledarskapets betydelse

Tidigare  forskning  har  visat  på  att  ledarskapet  har  betydelse  när  det  kommer  till

personalomsättningen och personalens benägenhet att stanna eller lämna. I en studie av

Gardulf m fl (2008) visar det sig att ett stort ansvar ligger på ledarskapet när det kommer

till att skapa arbetstillfredsställelse och att hålla en låg personalomsättning. Det finns en

mängd olika ledarskapsstilar samt teorier om ledarskap, men vad som kännetecknar ett

gott ledarskap och vilka egenskaper en god ledare ska ha finns det inget entydigt svar på.

Det finns däremot forskning som tyder på en koppling mellan särskilda ledarskapsstilar

och lojalitet till organisationen.

Servant leadership, som kan översättas till  tjänande ledarskap, är en ledarskapsstil som

betonar att ledaren ska vara uppmärksam på sina följares bekymmer, känna empati för

dem samt ge dem egen makt  och vilja  för  att  de ska nå sin fulla  potential.  Tjänande

ledarskap är framför allt en ledarskapsstil som präglas av en etisk kompass (Northouse

2016).  I  en  studie  av  Lapointe  & Vandenberghe (2015) undersöks  kopplingen  mellan

tjänande  ledarskap  och  lojalitet  till  organisationen,  anställdas  vilja  att  påverka  och
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förbättra organisationen samt antisocialt beteende (beteenden som skadar andra personer

eller organisationen). Resultatet tyder på att tjänande ledarskap är positivt korrelerat till

lojalitet  till  organisationen  bland  personalen.  Dessutom  påvisas  att  lojalitet  till

organisationen  har  ett  positivt  samband med  anställdas  vilja  att  påverka  och förbättra

organisationen och ett negativt sådant till antisocialt beteende bland personalen.

Empowering  leadership,  som  kan  översättas  till  bemyndigande  ledarskap,  är  en

ledarskapsstil som är nära besläktad med tjänande ledarskap, men med ett större fokus på

att  ledarens följare får mer egenmakt och mer att  säga till  om (Northouse 2016). I en

studie av Kim & Beehr (2018) undersöks sambandet mellan bemyndigande ledarskap och

tre undvikande beteenden, eller så kallade withdrawal behaviours; sen ankomst till jobbet,

frånvaro och intention att säga upp sig. Dessutom undersöks ledarskapsstilens koppling till

lojalitet mot organisationen. Resultaten tyder på ett samband, att bemyndigande ledarskap

bidrar till lägre nivå av både frånvaro och intention att säga upp sig. Dessutom finns det ett

samband mellan ledarskapsstilen och hög grad av lojalitet till organisationen.

Krav-, kontroll- och stödmodellen

Som tidigare  nämnt  är  det  en  rådande  kompetensbrist  på  ingenjörer,  som i  hög grad

förklaras av digitalisering och utveckling av teknik som pågår ständigt (Arbetsförmedligen

2019). Att tekniken är under konstant utveckling innebär ett krav på att en ingenjör  ska

kunna följa med i utvecklingen – en utveckling som blir  allt  mer digitaliserad. Denna

utmaning kan i sig bidra till  risk för utmattning. Shih m fl. (2011) menar att det bland

personal inom IT-branschen finns ett samband mellan de höga kraven på ständigt lärande

och utmattning i arbetet. Detta bidrar i sin tur till ökad personalomsättning.

Specifikt socialt stöd är något som krävs för att klara av höga krav i arbetet enligt Karasek

&  Theorells  (1990)  krav-,  kontroll-  och  stödmodell.  Den  grundläggande  idén  med

modellen är att effekter av krav i arbetet påverkas av hur mycket kontroll den anställda har

samt hur mycket stöd denna får. Enligt modellen finns det olika situationer som utgörs av

en kombination av hög eller låg grad av kontroll, krav respektive stöd. Den situation som

utpekas som mest skadlig för anställdas hälsa är den där den anställda har låg grad av

kontroll och stöd samt hög grad av krav. Idealsituationen däremot är där den anställda har

hög grad av kontroll och hög grad av stöd. I en sådan situation ska den kunna hantera höga

krav utan att hälsan skadas (Karasek & Theorell 1990). 
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Som framgår av detta avsnitt finns det tidigare forskning kring ämnet personalomsättning

och vad det är som påverkar medarbetares rörlighet på arbetsmarknaden. Fortsättningsvis

kommer  vi  nu  specificera  oss  och  rikta  blicken  mot  yrkesgruppen  ingenjörer  inom

Örnsköldsviks kommunorganisation.  Med stöd av tidigare forskning och teorier  ska vi

försöka förstå och identifiera vilka faktorer det är som gör att de väljer att stanna inom

kommunen. 

Metod

I  detta  avsnitt  kommer studiens  val  av metod att  presenteras.  Valen har  gjorts  utifrån

studiens syfte och frågeställningar och har stöd i relevant litteratur.  

________________________________________________________________________

Kvalitativ metod

Studiens  syfte  är  att  undersöka  och  förstå  vad  som  motiverar  ingenjörer  inom

Örnsköldsviks kommunorganisation att stanna och inte byta arbetsgivare. För att skapa en

förståelse för deras tankar och upplevelser samt vilka mekanismer som påverkar deras val

att stanna har kvalitativ metod valts. Kvalitativ metod är att föredra för att skapa förståelse

för forskningspersonernas upplevelser och bild av ett visst fenomen (Bryman 2011). 

Den  datainsamlingsmetod  som  har  använts  är  semistrukturerad  intervju  och  valet  är

baserat  på  studiens  syfte  och  frågeställningar.  Semistrukturerad  intervju  innebär  att

intervjuaren  utgår  från  en  intervjuguide  med  förutbestämda  teman  och  frågor  utifrån

studiens syfte och frågeställningar,  men det lämnas utrymme för intervjupersonerna att

utveckla och utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuaren behöver inte hålla sig helt till

intervjuguiden, istället kan frågorna komma i den ordning som kommer naturligt under

intervjun. De frågor som inte finns med i intervjuguiden kan även ställas för att knyta an

till något som framkommer under intervjun (Bryman 2011). 

Intervjuer är att föredra när forskningsämnet rör olika aspekter av mänsklig erfarenhet, om

forskningsfrågan  kan  formuleras  med  ordet  hur  kan  kvalitativa  intervjuer  med  stor

sannolikhet vara relevant (Kvale & Brinkman 2014). Eftersom studien syftar till att förstå

hur medarbetarna ser på frågan så bedömdes semistrukturerade intervjuer vara den mest

lämpliga metoden.
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Urval

Studiens population är alla ingenjörer inom Örnsköldsviks kommunorganisation och dessa

finns inom två olika förvaltningar. Vår kontaktperson hjälpte oss med att komma i kontakt

med potentiella intervjupersoner genom att kontakta chefer inom de två förvaltningarna

för att få namn på deras anställda. Dessutom sammanställdes en lista med yrkestitel, antal

år  som anställd  inom kommunen,  utbildningsnivå samt namn och kontaktuppgifter  för

respektive  person.  I  samråd  med  vår  kontaktperson  bestämdes  ett  krav  på  att

intervjupersonerna skulle ha varit anställda minst tre år som ingenjör inom kommunen.

Detta  då  vi  bedömde  att  de  skulle  ha  fått  en  tillräckligt  bra  bild  av  kommunen  som

organisation och arbetsgivare och på så sätt kunna besvara vårt syfte och frågeställningar.

Vi ville dessutom ha en viss variation i vårt urval för att kunna skapa en bred bild och

förståelse för vår forskningsfråga.  Därav föll  valet  på att  intervjua personer med olika

yrkestitlar  och som jobbar  i  olika enheter,  för att  undvika att  intervjua  personer  inom

samma arbetsgrupp och riskera en för onyanserad bild.

Totalt  har  sju ingenjörer  inom Örnsköldsviks kommunorganisantion intervjuats  och ett

målstyrt urval av intervjupersoner har gjorts. Målstyrt urval innebär att intervjupersoner

som är  relevanta  för  studiens  forskningsfrågor  väljs  (Bryman 2011).  Vilka som skulle

omfattas  av  det  målstyrda  urvalet  av  intervjupersoner  gjordes  i  samråd  med  en

kontaktperson på Personalavdelningen på kommunen, och baserades på vilka faktorer som

ansågs vara relevanta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

   

Antalet intervjupersoner bestämdes utifrån vad som är ett rimligt antal för att kunna ta

reda på vad studien syftar till att undersöka, och med hänsyn till studiens tidsomfattning.

Kvale  och Brinkmann (2014) menar  att  det  är  en balansgång mellan  att  intervjua  för

många -  vilket  kan leda till  att  det  inte  går att  göra mer ingående tolkningar,  och att

intervjua för få - vilket kan leda till att det blir svårt att generalisera och pröva hypoteser.

Vi hade i studiens början planerat att göra tio intervjuer, men efter att ha gjort sju stycken

och även analyserat dem valde vi att inte göra fler. Anledningen till att vi stannade vid sju

intervjuer var att vi upplevde empirisk mättnad. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en

tolkning av uppnådd mättnad är när man i den fortsatta datainsamlingen vid flera tillfällen

får  data  som är  utbytbar  mot  tidigare  insamlad  och kodade data.  Med andra  ord  kan

mättnad anses råda då man upplever att datainsamlingen inte tillför något nytt och det var

detta vi upplevde efter sju intervjuer.  Dessutom bedömer vi att sju personer med olika
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yrkestitlar i olika enheter på kommunen ger oss en tillräckligt bred bild av ämnet som ska

undersökas samt möjlighet att göra ingående tolkningar. 

Datainsamling

Som  tidigare  nämnt  har  semistrukturerad  intervju  använts  som  datainsamlingsmetod.

Innan datainsamlingen utfördes utformades en intervjuguide med frågor utifrån studiens

syfte och frågeställningar. Bryman (2011) menar att i utformandet av intervjuguiden bör

en ställa sig frågan “vad måste jag veta för att kunna besvara mina frågeställningar?”.

En  timme  avsattes  per  intervju  och  de  genomfördes  i  samtalsrum  på  respektive

intervjupersons arbetsplats. Båda av oss deltog vid samtliga intervjuer, detta för att öka

kvaliteten  på  intervjutekniken.  Arbetet  delades  upp  under  intervjun  på  så  sätt  att  en

ansvarade för att ställa frågor utifrån intervjuguiden och den andra ansvarade för att fånga

upp  sådant  som  var  intressant  att  diskutera  vidare,  ställa  följdfrågor  och  anteckna.

Intervjuerna  spelades  in  efter  godkännande  av  intervjupersonerna  för  att  möjliggöra

transkribering. Fördelen med att spela in är att inte missa något som lyfts i intervjun och

att i sina anteckningar inte behöva fokusera på vad som sägs, utan istället kan fokus läggas

på hur eller på vilket sätt det sägs. Att föra dessa anteckningar underlättar genomförandet

av en analys efter intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). 

Transkriberingen gjordes direkt efter intervjun och likaså analys. Normalt sett tar det fem

till sex timmar att transkribera cirka en timmes intervju (Bryman 2011). Att göra analys

direkt efter  varje intervju istället  för att  vänta tills  all  data är insamlad menar Bryman

(2011) är att föredra då det kan bidra till att upptäcka intressanta teman att gå in djupare

under  återstående  intervjuer.  Något  vi  upplevde  var  att  intervjuer  kunde  ta  oväntade

vändningar och att vi kom in på samtalsämnen som vi tyckte var relevanta att diskutera

vidare. I och med detta kunde vi lyfta sådana ämnen i kommande intervjuer. 

Bearbetning och analys

Som tidigare nämnt utfördes transkribering och analys av det insamlade datamaterialet

efter intervjuerna. Vi fördelade de inspelade ljudfilerna jämnt mellan oss och likaså dess

transkribering. Detta för att vara mer tidseffektiva. Efter transkriberingen läste vi igenom

allt för att få en helhetsbild av det insamlade materialet. I vår analys har vi använt oss av

en kvalitativ  innehållsanalys  inspirerad av Graneheim och Lundman (2005).  Kvalitativ
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innehållsanalys  är  en analysmetod med fokus på tolkning av texter,  som ska beskriva

variationer genom att identifiera likheter och skillnader i texten (Graneheim & Lundman

(2005). 

Som första steg i vår analys gjordes en kodning, vilket innebär att välja ut nyckelord som

kopplas till textsegment vid genomläsning av insamlade data (Kvale & Brinkmann 2014).

Vi utförde kodningen genom att  läsa  igenom transkriberingarna  och markerade  citat  i

dokumenten som vi tyckte var relevanta för att  besvara våra frågeställningar.  Vi skrev

sedan passande koder för respektive citat i kanten av dokumentet. Efter kodningen gjordes

kategorisering, där koderna först delades in i underkategorier och dessa underkategorier

delades sedan in i kategorier. 

Såväl kodning som kategorisering utfördes var för sig, detta för att inte påverka varandras

tolkning av insamlade data. Det sista steget i analysen - tematisk innehållsanalys, utfördes

tillsammans.  Detta då vi kände att det var nödvändigt att diskutera vad vi hade kommit

fram till i arbetets kodning och kategorisering för att kunna skapa teman. Tematiseringen

gick till på så sätt att vi sammanställde alla kategorier för att sedan välja ut teman att dela

in i. Tematiseringen resulterade i två huvudteman “Arbetsgivarens attraktionskraft” och

“Motivationsfaktorer”. Dessa teman är genererade ur kodningen av datamaterialet och fick

senare  bli  våra  två  huvudrubriker  i  resultatavsnittet.  Valet  av  koder,  underkategorier,

kategorier  och teman har hela tiden genererats  av datamaterialet  och för att  förstå och

tolka resultaten har vi använt teori och tidigare forskning. Nedan visas ett exempel på vår

innehållsanalys där vi har gått från citat till tema.
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys

Citat Kod Underkategori Kategori Tema

”arbetar  man  inom  en
kommun tycker jag att
man  får  vara  med  på
många olika saker både
från  planering  till
utförande,  skulle  jag
välja  att  jobba  som
konsult  som  projektör
så  kanske  jag  bara
skulle  få  rita  och
liksom  inte  vara  med
och se när det byggs”.

Får  vara
med  från
början  till
slut  i
processer. 

Skillnader
mellan  privat
och  offentlig
sektor.

Fördelar  med  att
arbeta  inom
offentlig sektor.

Arbetsgivarens
attraktionskraft

”Nu  kan  jag  bara  tala
för  mitt  eget  jobb och
det är att det är väldigt
varierat,  skulle  man
jämföra  med  till
exempel  Stockholm
eller  Göteborg,  de
större organisationerna,
så  blir  det  ju  större
arbetsplats  och  då  blir
man mer nischad”.

I en mindre
kommun
ges  större
variation  i
arbetet.

Skillnader
mellan
anställning  i
olika kommuner.

Fördelar  med  att
vara  anställd  av
Örnsköldsviks
kommun.

Forskningsetiska principer

De  fyra  forskningsetiska  kraven  informationskravet,  samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits i beaktning under hela arbetets gång.

Det  har  uppnåtts  genom  att  det  har  varit  informerat  samtycke,  vilket  innebär  att

intervjupersonerna informeras om studiens syfte, hur den är upplagd, vilka som kommer

få tillgång till materialet och vilka risker och nackdelar det kan medföra att ställa upp i

intervjun (Kvale & Brinkmann 2014).  De informeras  även om att  deras medverkan är

frivillig och att de kan välja att dra sig ur när de vill (Kvale & Brinkmann 2014).

Det har lagts stor vikt vid konfidentialitet och anonymisering av intervjupersonerna, dels

för  att  värna om intervjupersonernas  integritet  och dels  för  att  säkra studiens kvalitet.
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Kvale & Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att vara tydlig med vilka som kommer

att  få  ta  del  av  det  intervjupersonerna  berättar,  speciellt  när  det  handlar  om  den

organisation  intervjupersonen  jobbar  i  och  känsliga  ämnen  lyfts.  Det  finns  därför  en

nödvändighet i att intervjupersonerna får vara anonyma, och att några uppgifter som skulle

kunna avslöja intervjupersonernas identitet såsom ålder, kön eller vilken enhet de jobbar i

inte  yttras  för  att  skydda  deras  personliga  integritet.  Att  försäkra  intervjupersonernas

anonymitet kan även anses som ett sätt att säkra kvaliteten på resultatet av intervjuerna. I

och med att ämnet rör intervjupersonernas arbetsplats och den organisation de jobbar inom

så kan det finnas en rädsla för att berätta för mycket och sådant som kan vara kritiskt. Att

försäkra deras anonymitet kan på så vis medföra att intervjupersonerna vågar dela med sig

mer och ge en uppriktigt och sann bild av hur situationen ser ut. 

Resultat

I detta avsnitt presenteras studiens resultat, där fokus kommer att ligga på faktorer som gör

att ingenjörer anställda inom Örnsköldsviks kommun väljer att arbeta kvar samt vad de har

för  bild  av  kommunen  som  arbetsgivare.  Resultatet  är  indelat  i  två  huvudteman;

arbetsgivarens  attraktionskraft  och  motivationsfaktorer.  Under  respektive  tema  finns

dessutom ett antal underkategorier. 

________________________________________________________________________

I detta arbete har ett varierat urval av ingenjörer fått berätta om sina uppfattningar och

tankar  kring  anledningar  som  gör  att  de  vill  stanna  inom  Örnsköldsviks  kommun.

Ingenjörerna arbetar inom olika enheter, med olika utbildningsbakgrund och besitter olika

arbetsroller.  Utöver  detta  har  de  sina liv  utanför  arbetet  som ser  ut  på  olika  vis  med

exempelvis olika slags familjesituationer, fritidsintressen och vilken koppling de har till

Örnsköldsvik.  Gemensamt  har  ingenjörerna  att  de  har  arbetat  ett  flertal  år  inom

kommunen,  och  har  en  bred  bild  av  vad  det  innebär  att  vara  en  medarbetare  inom

organisationen.  När  frågan  huruvida  medarbetarna  ser  sig  själva  i  arbete  inom

Örnsköldsviks kommun inom de kommande fem åren svarar  samtliga  personer  ja  och

nedan presenteras de resultat som kan antas påverka valet att stanna. 
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Arbetsgivarens attraktionskraft

Skillnader mellan att jobba inom offentlig kontra privat sektor

En gemensam nämnare för samtliga intervjupersoner är att de är ingenjörer som har valt

ett  arbete inom den offentliga sektorn. Vissa har enbart  erfarenhet av arbete inom den

offentliga sektorn, och andra har tidigare erfarenhet av arbete inom den privata sektorn.

Det  framkommer  under  intervjuerna  att  det  finns  vissa  skillnader  beroende  på  vilken

sektor de arbetar inom. Det framkommer även att de ingenjörer som inte har erfarenhet av

att ha arbetat på den privata sidan trots det har en föreställning om hur det kan tänkas vara

och att det kan haft betydelse i valet att ta ett jobb på den offentliga sidan.

Något som samtliga intervjupersoner poängterar är att det generellt sett är bättre lön i den

privata sektorn. De som inte har erfarenhet av att arbeta i privat sektor menar att de inte

kan veta säkert att så är fallet, men hänvisar till lönestatistik och en generell uppfattning

eller  ett  slags rykte om att  det är sämre löner  inom offentlig sektor.  Det framkommer

samtidigt att ingenjörslöner har fått ett uppsving det senaste året och att det även gäller för

de som jobbar inom kommunen. En gemensam nämnare är dock att lön inte betraktas som

det viktigaste för ingenjörerna.  

Det  verkar  finnas  en  gemensam  uppfattning  om  att  ingenjörerna  har  en  “tryggare

anställning” i den offentliga sektorn. Hur begreppet “trygg anställning” definieras varierar.

Generellt sett har de ingenjörer som intervjuats en bild av att de har ett slags skydd och att

det inte är lika lätt att bli av med jobbet som anställd av kommunen, något som de inte

skulle ha i samma grad i den privata sektorn. 

“Sen  är  det  väl  en  trygghet,  om  man  jobbar  i  kommunen  så  är  det  ju

jobbgaranti,  det är inte lika lätt att bli av med ditt  jobb som om du skulle

jobba på privata sidan och om de måste göra besparingar liksom, det är en

annan trygghet.”

Ingenjörerna har även en bild av en slags acceptans inom kommunen som inte finns i den

privata sektorn och att det är en trygghet i sökandet efter sitt första jobb efter examen. Det

sägs inte vara samma press på medarbetaren att prestera från första stund i anställningen,

utan den nyanställda ges tid och möjlighet att utvecklas och växa in i rollen som anställd. 
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För de flesta av ingenjörerna skulle alternativet i den privata sektorn innebära att jobba

som konsult.  Detta  beskrivs  som ett  troligtvis  mer  nischat  arbete  där  de  skulle  tappa

variationen  och  bredden  på  arbetsuppgifterna  som  de  nu  har  på  kommunen.  Just

variationen och bredden på arbetsuppgifter  är  något som alla  lyfter  som något väldigt

positivt med att vara anställd i den offentliga sektorn. 

Samtliga ingenjörer har åtminstone haft en tanke på att byta till ett jobb inom den privata

sektorn  och  två  av  dem  har  till  och  med  fått  jobberbjudande  av  privata  företag  i

Örnsköldsvik men tackat nej. Att få vara med från början till slut och i alla delar av ett

projekt är något som de lyfter som positivt med att vara anställd av kommunen och något

som de skulle gå miste om i ett konsultjobb inom den privata sektorn. En intervjuperson

som har fått jobberbjudande motiverar valet att tacka nej på följande sätt:

“Kollegorna och liksom stämningen, liksom hur roligt jag hade på just min

arbetsplats.  Och sen var det ju också som konsult  så ritar du ju bara och

lämnar det, du får aldrig se när det byggs och i efterhand så det är ju också,

då får man jobba mer bara på en liten kort del av det jag har i mitt jobb

idag.”

Att vissa specifika yrkestitlar  med särskilda arbetsuppgifter bara finns inom kommunal

verksamhet är även något som lyfts som en skillnad mellan att jobba i den privata kontra

den offentliga sektorn. Den andra intervjupersonen som har fått jobberbjudande motiverar

valet att tacka nej på följande sätt:

“För mig är det ganska lätt för på privata sidan kan jag inte jobba på [enhet]

och  med  den  operativa  biten,  så  det  är  ju  mitt  enda  val,  den  enda

möjligheten.”

En annan uppfattad skillnad mellan att jobba i offentlig och privat sektor är att det finns en

annan slags stress och press i arbetet som konsult på den privata sidan. Det uppfattas inte

vara samma hårda krav gällande exempelvis tillgänglighet som anställd på kommunen och

möjligheten  ges  att  inte  behöva  ta  med  arbetet  hem  i  slutet  av  arbetsdagen.  Just

möjligheten att kunna ha en fritid och att tydligt kunna skilja på arbetstid och ledig tid är

något  som  lyfts  som  väldigt  positivt  med  att  vara  anställd  av  kommunen.  En  av
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intervjupersonerna menar att i ett konsultjobb på den privata sidan skulle hen känna att

hen måste vara debiterbar dygnets alla timmar på grund av sina höga krav på sig själv. 

Kommunens konkurrenskraft och rykte som arbetsgivare

Som tidigare nämnt upplever intervjupersonerna skillnader mellan att arbeta som ingenjör

inom privat och offentlig sektor som kan vara avgörande för valet i att ta ett ingenjörsjobb

inom Örnsköldsvik kommun.  Men det  är  inte  bara  privata  företag  som Örnsköldsviks

kommun konkurrerar om ingenjörerna med. Det finns dels ingenjörsjobb inom andra typer

av offentliga  verksamheter,  och dels finns det jobbmöjligheter  inom andra kommuner.

Med Botniabanan och pendlingsavstånd till de större kommunerna Umeå och Sundsvall är

konkurrensen hög. 

En  del  av  ingenjörerna  har  som tidigare  nämnt  erfarenhet  av  att  ha  jobbat  för  andra

kommuner.  I  och med detta  framkommer  vissa upplevda skillnader  beroende på inom

vilken  kommun  personen  är  anställd  av.  Detta  kan  påverka  valet  att  ta  ett  jobb  på

Örnsköldsviks kommun samt i valet att stanna kvar. De ingenjörer som inte har erfarenhet

av att jobba i andra kommuner än Örnsköldsviks kommun, har trots det en föreställning

om hur arbetet skulle kunna skilja kommuner emellan. 

Något  som  framkommer  är  att  kommunens  storlek  har  betydelse.  En  intervjuperson

framhåller  det som något positivt  att  vara anställd  av en relativt  liten kommun då det

innebär  en  mindre  organisation,  vilket  ger  arbetet  större  variation  och  bredd.  Vidare

berättar  personen  att  ett  arbete  i  stora  kommuner  som  till  exempel  Stockholm  eller

Göteborg även innebär större organisationer, vilket skulle innebära att arbetet skulle bli

mer nischat. 

En annan intervjuperson har synen att kommunens storlek har betydelse för arbetet och

menar  att  i  jämförelse  med Umeå och Sundsvall  händer  det  inte  lika  mycket  när  det

kommer  till  exploatering.  Detta  skulle  kunna  bidra  till  att  ingenjörer  väljer  de  större

kommunerna före Örnsköldsvik. Hen framhåller dock att det ändå har hänt relativt mycket

i kommunen de senaste åren och ser att det fortsätter i samma trend.

“Vi  är  relativt  små i  sammanhanget  när  man jämför  med alla  kommuner

också har vi både Umeå och Sundsvall på nära håll som erbjuder betydligt

mer aktivt utbud och tjänster kan man säga och det händer mycket mer där
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och då ligger vi där vi ligger, även om i våra mått så händer det mycket och

bara de 10 senaste åren så har det hänt otroligt mycket i Ö-vik.”

Vidare diskuterar samma person att Botniabanan är något väldigt positivt samtidigt som

det kan vara problematiskt. Detta på grund av möjligheterna att pendla till  närliggande

kommuner  för  ingenjörer  som  ser  bättre  jobbmöjligheter  i  till  exempel  Umeå  eller

Sundsvall.  Detta  är  något  som Örnsköldsviks  kommun verkar  vara  medvetna  om.  De

försöker erbjuda mer flexibilitet genom att ge möjlighet för de som pendlar att arbeta på

tåget eller att arbeta hemifrån för att kunna konkurrera med de andra kommunerna om

ingenjörerna.

Något  som  betonas  i  frågan  om  vad  Örnsköldsviks  kommun  har  för  rykte  är  det

aktivitetsbaserade kontorslandskapet på Kronan. Det råder delade meningar kring detta.

Av de intervjuade ingenjörerna sitter fyra stycken på Kronan och resterande har kontor i

andra lokaler där de har traditionellt fasta kontorsplatser. Överlag verkar inställningen till

det aktivitetsbaserade kontoret inte vara positiv. Anmärkningsvärt är att de som har den

mest  negativa  bilden  av  Kronans  arbetsmiljö  sitter  i  andra  lokaler  med  fasta

kontorsplatser.  De menar  att  de  inte  skulle  klara  av  den arbetsmiljön  och en  av dem

sträcker  sig  så  långt  att  hen  säger  att  hen  nog  inte  skulle  vara  kvar  i  arbete  inom

Örnsköldsviks kommun om hen var tvungen att sitta på Kronan. 

“Jag är glad att jag sitter här och inte på Kronan, för att jag skulle, jag vet

inte om jag skulle bli flyttad dit, om hela avdelningen skulle sitta där nere, då

vet inte jag om jag heller skulle sitta kvar.”

Trots att de själva inte har erfarenhet av att sitta i det aktivitetsbaserade kontoret har de

ändå starka åsikter om hur det kan tänkas vara. De menar att det skulle vara för bullrigt för

att kunna koncentrera sig. Dessutom berättar  en person att hen skulle tappa tryggheten

med att alltid veta var kollegorna befinner sig. Det har även i ryktesvägar nått de redan

anställda att personer har tackat nej till arbete på Örnsköldsviks kommun på grund av det

aktivitetsbaserade kontoret.

De ingenjörer som sitter på Kronan beskriver inte heller det aktivitetsbaserade kontoret

som något  de föredrar,  men upplever  ändå att  det  fungerar.  Vad som verkar  vara det

största bekymret är att behöva plocka ihop sina saker vid dagens slut och börja morgonen
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efter med att hitta en plats och plocka upp sina saker igen. En person framhåller detta som

speciellt  problematisk  då hens arbetsuppgifter  kräver  utrymme.  Vidare berättar  samma

person att det aktivitetsbaserade kontoret inte är något som hen egentligen trivs med, men

att det går.

Attraktiv arbetsgivare

Vad  en  attraktiv  arbetsgivare  är  handlar  om vilka  egenskaper  den  enskilda  individen

värdesätter högst. Ingenjörerna fick svara på frågan vad en attraktiv arbetsgivare är enligt

dem och det finns här en variation i vilka egenskaper som värdesätts hos en arbetsgivare,

samtidigt som det även finns vissa gemensamma nämnare. 

En  egenskap  som  de  flesta  ingenjörer  på  ett  eller  annat  sätt  menar  att  en  attraktiv

arbetsgivare ska ha, är  en ledning som lyssnar på sina anställda.  En av de intervjuade

ingenjörerna lyfter att det är av stor vikt att som medarbetare bli hörd av den närmaste

chefen, speciellt när det kommer till arbetssituationen. Detta är något som hen uppskattar

på sin arbetsplats. 

“Det är ju naturligtvis en som lyssnar på vad vi har att säga och närmaste

arbetsgivaren, min närmaste chef gör ju det i  alla fall.  Men det är ju, jag

tycker liksom att arbetsgivaren ska lyssna på sina medarbetare, det är ju vi

som många gånger har kunskaper och hur vi upplever arbetssituationen här.”

Det framkommer även att kommunikation mellan ledning och medarbetare är viktigt när

det handlar om styrning kopplat till prestation. Tydliga riktlinjer kring vad som förväntas

av medarbetarna verkar vara av stor vikt. 

“Den ska se till att ledningen är tydlig med sina budskap och förväntningar

till sin personal och skapar förutsättningar för att vi ska kunna prestera till

det”. 

En annan intervjuperson lyfter vikten av att ha en arbetsgivare som lyssnar på sin personal

och som på så sätt kan uppmärksamma när det finns behov av utveckling. 

“En  attraktiv  arbetsgivare,  ja,  det  är  väl  någon  som  kan  erbjuda

utvecklingsmöjligheter och lyssnar på vad man är intresserad av, säg att jag
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skulle vara supertaggad på att göra, syssla med bara byggnads, ja men ge mig

möjligheten att utvecklas inom det.”

Utvecklingsmöjligheter är något som flera av ingenjörerna lyfter som något en attraktiv

arbetsgivare ska erbjuda. En ingenjör menar att det är viktigt att utvecklas i sitt jobb “så

man inte står och stampar på samma ställe”. En annan ingenjör menar att den bredd och

variation i arbetsuppgifter som jobbet på kommunen innebär ger möjlighet att utvecklas

varje dag. 

Det  framkommer  dessutom  att  en  attraktiv  arbetsgivare  ska  erbjuda  vissa  förmåner

förutom lön. En ingenjör lyfter flextid och friskvårdstimme som två viktiga förmåner som

Örnsköldsviks kommun erbjuder. 

“En arbetsgivare som tar hand om sin personal, erbjuder flextid, det har vi ju

här. Friskvård, det är jättebra och absolut, timmen i veckan som vi har.” 

En intervjuperson lyfter även vikten av att producera något som är etiskt försvarbart och

att den etiska aspekten är viktig i valet av arbetsgivare. Vidare jämför intervjupersonen att

vara anställd av Örnsköldsviks kommun med ett privat företag som är en stor potentiell

arbetsgivare i Örnsköldsvik som producerar något som inte anses vara etiskt försvarbart

och att hen gärna skulle vilja undvika att arbete där. 

Utöver  dessa  egenskaper  lyfts  även  möjlighet  till  att  utföra  stimulerande  och  roliga

arbetsuppgifter  samt  bra  stämning  bland  kollegor  som  viktiga  aspekter  i  frågan  om

attraktiva arbetsgivare.

Motivationsfaktorer

Meningsfullt arbete

Motivationsfaktorer  kan  på  arbetsplatsen  se  olika  ut  och  ha  olika  stor  vikt,  det

framkommer  i  samtalen  med  de  ingenjörer  som  intervjuats.  Som tidigare  nämnt,  har

samtliga intervjuade en uppfattning om att kommunen inte erbjuder den högsta lönen för

deras  yrkeskategori.  Något  som  kan  konstateras  som  en  gemensam  nämnare  för

intervjupersonerna är att det finns andra motivationsfaktorer än lön som väger tyngre i
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arbetet. Dock framhåller ingenjörerna att lönen är relevant, men att andra faktorer kan vara

av samma värde. 

Något som även framkommer frekvent hos respondenterna är att genom att arbeta inom

Örnsköldsviks kommun ges möjligheten att arbeta med något som faktiskt betyder något

för dess medborgare. Att få arbeta med ett projekt, genom alla processer och slutligen få

se slutresultatet bli till exempel en ny lekpark, ett nytt gatunamn eller ett nytt hus. Att få

vara med i arbeten från uppstart till slut är något som är uppskattat. Något som kanske inte

är  en självklarhet  i  kontrast  till  att  arbeta  som ingenjör  inom den privata  sektorn,  där

uppfattningen hos många av ingenjörerna är att som konsult få specialisera sig mer inom

ett specifikt område och bli expert på det. 

Ingenjörerna berättar att möjligheten till att få arbeta brett med hela processer bidrar till

glädje i arbetet.  Att finna just glädje  i arbetet  är något som uttrycks bidra till  att  som

medarbetare  gärna  vilja  göra  “det  lilla  extra”.  Samtliga  ingenjörer  som  intervjuades

konstaterar att de har stimulerande arbetsuppgifter. Något som problematiseras med detta

är  att  det  finns  en  otydlig  gräns  mellan  var  arbetet  börjar  och  var  det  slutar.  Detta  i

kombination med att det i vissa fall inte funnits tillräckligt med personal för att matcha

arbetsbelastningen har gjort att medarbetare drivits till bristningsgränsen.

Relation till kollegor

Något som värderas högt av majoriteten av ingenjörerna är en god relation till kollegor. En

god relation beskrivs som möjligheten till öppenhet och dialog, att kunna hjälpas åt och att

ha trevligt på arbetet. Vissa beskriver sin relation till sina kollegor som näst intill familjär,

och att det är en bidragande faktor till trivseln på arbetet. 

”Den  är  ju  väldigt  bra,  vi  jobbar  så  mycket  tillsammans,  diskuterar  och

hjälper varandra, stöttar varandra, ja, även i motgångar så finns vi liksom

där, det är väldigt öppet oss emellan.”

Att  ha en tillitsfull  relation  till  sina kollegor innebär  inte  endast  att  det är  kopplat  till

arbetsuppgifterna i sig, utan även en gemenskap under dagens arbetsfria stunder såsom

lunch och fikaraster. Det framkommer i sin helhet att samtliga ingenjörer värderar en god

relation till sina kollegor, och ser det som en av de viktigaste anledningarna till varför de

trivs på arbetsplatsen. 
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Utvecklingsmöjligheter

En annan motivationsfaktor som framkommer i intervjuerna är utvecklingsmöjligheter och

utmaning i arbetet. Samtidigt som tryggheten med att utföra arbetsuppgifter som upplevs

bekväma och bekanta bidrar till att känna sig kunnig inom just sitt specifika arbetsområde,

drivs ingenjörerna av utmaning. Som tidigare nämnt innebär ett jobb på Örnsköldsviks

kommun en stor bredd och variation i arbetet och bredden och variationen medför även att

de anställda ständigt ställs inför nya utmaningar och kunskapsintag. Detta är något som

upplevs som positivt.  En intervjuperson berättar  att  den yrkesroll  som hen har just  nu

egentligen inte är vad hen är utbildad till i grund och botten.

“Jag hamnade på ett jobb som jag egentligen inte skulle hamna på, enligt min

examen så är jag liksom inte klippt och skuren för den tjänst jag fick. Jag har

ju fått liksom formas in i tjänsten mer än att vara skolad.”

Vidare menar intervjupersonen att möjligheten att få lära upp sig inom ett yrke som hen

egentligen inte är utbildad till är något som hen har svårt att se möjligheten att få inom den

privata sidan. 

Det verkar finnas en gemensam uppfattning om att arbetsuppgifterna och arbetet i sig ger

utmaning och utveckling, men det finns även en vilja att utvecklas och utmanas genom

olika utbildningar. En intervjuperson lyfter möjligheten att få gå utbildningar på arbetet

som en fördel med att vara anställd av Örnsköldsviks kommun.

“Sen så tänkte jag även det här med utbildning har ju inte heller varit något

problem ifall man skulle vilja gå några extrakurser så har det oftast inte varit

några problem att få förkovra sig.”

Överlag  anses  utvecklingsmöjligheterna  och  möjligheterna  att  gå  utbildningar  inom

Örnsköldsviks kommun vara goda. En intervjuperson berättar dock att hen gärna skulle

vilja och har blivit lovad att få jobba mer i en specifik verksamhet inom sin enhet, men att

det  inte  har  blivit  så.  Det  här  tror  intervjupersonen  beror  på  att  de  har  varit

underbemannade och att om de lyckas rekrytera fler så skulle det inte vara några problem

att slussas in i den verksamheten. 
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Ledarskap

Även om ledarskapet ser olika ut beroende på enhet och arbetsområde, så framkommer

fortfarande egenskaper som anses vara de mest relevanta hos en chef. Något som samtliga

av ingenjörerna är enade om är att de gärna ser att  deras chef är insatt  och delaktig i

verksamheten. Att chefen kan sätta sig in i hur arbetssituationen ser ut och kunna styra

arbetsgruppen efter de behov som finns där arbetsbelastning blir för hög eller då de är

underbemannade.  Något  som framkommer  som avgörande för  att  klara  av en  för  hög

arbetsbelastning,  stress  och  att  ha  en  hållbar  relation  till  arbetet  har  varit  stödet  från

kollegor och chef. 

“Även om jag har världens bästa jobb så blev det för mycket och jag insåg det

inte riktigt själv.”

Det verkar finnas en gemensam uppfattning om att arbetsuppgifterna och arbetet är väldigt

roligt och att det av den anledningen är lätt att ta på sig lite för mycket trots att det inte är

ett krav. Två personer varav en blev sjukskriven på grund av överbelastning och en var

nära att hamna där menar att det mest berodde på att de tyckte arbetet var så pass roligt.

Därför  tog  de  på  sig  lite  för  mycket  och  skapade  ett  slags  krav  på  sig  själva.  I  de

situationerna menar de att stödet från chefen att fånga upp denna överbelastning samt att

hjälpa till att avgränsa och prioritera arbetet var avgörande. 

Ledarskapet beskrivs av intervjupersonerna som något som hjälper att prioritera arbetet,

och att närmaste chef kan se vad arbetsgruppen har för behov gällande exempelvis mängd

personal eller vid omorganiseringar. Enligt intervjupersonerna finns det ett behov av att ha

ett  ledarskap som stöttar  och  ser  medarbetarna  under  de  mer  hektiska  perioderna.  En

faktor som kan bidra till valet att sluta på en viss enhet eller på kommunen i sin helhet kan

vara att inte se ett slut på de hektiska perioderna med för hög arbetsbelastning. 

“Så länge det pågår begränsad tid, för det var lite grann det som gjorde att

jag ville byta jobb sist, att den där hetsiga snurran hade pågått lite för länge

också har man inte  sett  möjlighet  att  det kommer avta inom den närmaste

tiden och då kändes det som att det var dags för en förändring.”

Något som framkommer från ett flertal av ingenjörerna, är att ett arbete på kommunen kan

erbjuda ett närmare och mer närvarande ledarskap än vad en anställning som konsult inom
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den  privata  sektorn.  Detta  då  arbetet  som konsult  upplevs  som mer  självständigt.  En

ingenjör som tidigare arbetat inom den privata sektorn beskriver ledarskapet på den förra

arbetsplatsen på följande sätt:

“Så hen brydde sig inte så mycket  förutom att få in cash. Här är det mer

humant. Chefen ser att man är mer än bara en medarbetare.”

Förutom att se gruppens behov uttrycktes en vilja i att chefen även ska kunna se och ta

hänsyn till  individuella  aspekter hos medarbetarna.  Att  chefen stöttar  och kan anpassa

arbetet  utefter  individens  förutsättningar.  Ett  exempel  är  när  medarbetarna  kommer

tillbaka till arbetet efter föräldraledighet eller sjukskrivning. 

“Jag  är  lyckligt  lottad,  hen  bryr  sig  verkligen,  anpassar  mitt  arbete,

omfördelar,  frågar  hur  jag  har  det,  avstämningar  varannan  vecka  för  att

justera i hur jag mår och vad jag har, om jag vill ha mer att göra eller om jag

vill ha mindre, så hen är ett stöd.”

Vad intervjupersonerna även hävdar som en av de viktigaste egenskaperna hos en chef är

förmågan  till  att  ha  ett  öppet  klimat,  där  alla  frågor  är  välkomna.  Cheferna  ska  ha

förmågan att synliggöra individen och kunna ge raka besked. Det framkommer även att

medarbetarna gärna vill  se en långsiktig  plan och uppsatta  mål  för ett  mer långsiktigt

perspektiv. Detta för att veta om de arbetar i rätt riktning och mot gemensamma mål. Att

ha uttryckta mål och förväntningar på sig som medarbetare är enligt intervjupersonerna

något som kan bidra till  att bättre hantera arbetsbelastningen. Något som tydlighet och

uppsatta  mål  även kan bidra till  är  att  de anställda  bättre  får  en överblick  i  vad som

förväntas av dem.

Kultur

Mellan kollegor finns en vilja att hjälpa varandra, både med frågor som kan uppstå på

daglig basis men också med att föra vidare sina erfarenheter och kunskaper till de nya som

kommer till organisationen. Att få bidra med sin kunskap och att få vara kunnig inom sitt

område är även något som uttrycks som uppskattat av intervjupersonerna. 

“Man bjuder på sig själv liksom, det är ingenting så att det här håller jag för

mig själv utan det, man försöker lära varandra.” 
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Samtliga ingenjörer fick svara på frågan om de tror att de kommer vara kvar i arbete på

kommunen  inom  de  fem  närmaste  åren,  vilket  samtliga  svarar  ja  på.  I  fråga  om

personalomsättning anser majoriteten av ingenjörerna att det varken finns en kultur som

tyder  på  att  vilja  stanna  länge  inom kommunen  eller  att  relativt  snabbt  vilja  vidare  i

karriären. En intervjuperson lyfter att det bland ingenjörer generellt finns en kultur av att

inte  stanna  länge  hos  arbetsgivare,  detta  för  att  kunna få  upp lönen och göra  karriär.

Vidare menar hen att den kulturen inte är märkbar inom kommunen. 

Anledningar som kan göra att medarbetare väljer  att stanna kvar är bland annat för att

arbetet uttrycks vara lärorikt och utvecklande, genom att få arbeta så omfattande med en

process. Detta innebär att arbetet blir varierat. Förutom detta bidrar den goda relationen till

chef  och kollegor  som tidigare nämnt,  och kan vara en faktor till  att  medarbetare vill

stanna inom organisationen. Faktorer som kan bidra till att medarbetare väljer att lämna

organisationen  är  bland  annat  viljan  av  att  utforska  något  nytt,  eller  den  ekonomiska

aspekten. Ett sätt att få upp sin lön är att byta arbete. Enligt intervjupersonerna är det dock

i många fall annat än lönen som är viktigast för medarbetarna. 

“Det spelar ingen roll egentligen vad jag tjänar bara jag trivs på mitt jobb

och trivs med mina arbetskamrater, och jag känner att jag har en utmaning så

det inte blir slentrianmässigt det jag gör vecka till vecka. Det räcker för mig.”

Dock konstaterar en av intervjupersonerna att det inte alltid behöver vara mest ekonomiskt

lönsamt  att  byta  arbete.  Att  arbeta  i  en  mindre  kommun  kan  bidra  med  lägre

boendekostnader än vad till exempel en större kommun skulle göra. En av ingenjörerna

menar att det hen tappar i lön, kan hen vinna på lägre boendekostnader. 

Örnsköldsvik som stad

Det framkommer ett  flertal  olika anledningar  till  varför ingenjörerna arbetar  inom just

Örnsköldsviks kommun. Utöver arbetet finner vissa av ingenjörerna en möjlighet till att

exempelvis  få  komma närmare  familj  och vänner.  Något  som uttrycktes  hos  några av

intervjupersonerna var en längtan till Norrland. I Örnsköldsviks natur finns en uppsjö av

friluftsaktiviteter och riktiga årstider med rejäla vintrar. Detta är en av anledningarna till

att personer vill flytta till Örnsköldsvik. 
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“Jag och min sambo gillar friluftslivet och det var mycket därför Ö-vik var en

utav de fem som vi, eller som jag sökte till för det finns så bra utbud av både

surf, skidåkning, klättring, mycket mountainbike-leder så det var mycket det

som lockade liksom.”

Diskussion

I  detta  avsnitt  är  syftet  att  sammanfatta  studiens  resultat,  för  att  vidare  analysera  och

diskutera dess innehåll kopplat till de teoretiska utgångspunkterna samt studiens syfte och

frågeställningar. Utöver detta kommer metodvalets för- och nackdelar att diskuteras, och

en redovisning av de förslag som finns till vidare forskning att presenteras.  

________________________________________________________________________

I denna studie har endast en kommun och en yrkesgrupp studerats. En fråga som uppstår

är hur situationen egentligen ser ut i resterande av landets kommuner och om det skulle

vara en variation mellan olika yrkesgrupper. Med andra ord är det relevant att ta hänsyn

till att det kan se annorlunda ut i andra kommuner, och vad som driver dess anställda till

att vilja arbeta kvar. Att undersöka detta skulle givetvis kunna bidra till en större förståelse

för  hur  kommunen  påverkar  sina  anställda  i  beslutet  att  välja  just  dem  som  sin

arbetsgivare. I och med detta kan kommuner lära av varandra för att få en större förståelse

för hur de i framtiden ska kunna behålla befintlig personal, och även attrahera ny. 

Resultatdiskussion

Inre och yttre motivationsfaktorer

Precis  som Kanfer,  Frese  och Johnson (2017)  konstaterar  har  varje  individ  sina  egna

motivationsfaktorer kring vad som driver denne till att föredra ett alternativ före ett annat.

Vad Herzberg (1993) menar i sin tvåfaktorsteori är att det måste finnas en balans mellan

vad han kallar motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Resultatet i vår studie visar på att

ingenjörerna har ett flertal  olika drivkrafter som yttrar sig i både vad Herzberg (1993)

klassar som motivationsfaktorer men också hygienfaktorer. 

Något samtliga ingenjörer har yttrat och som kan kopplas till motivationsfaktorer är att de

som medarbetare på Örnsköldsviks kommun får bidra med ett meningsfullt arbete. Detta

på grund av att det arbete som utförs antas bidra till  utveckling av kommunen och för

invånarna.  Att  känna  meningsfullhet  och  delaktighet  är  en  av  de  faktorer  som enligt
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Antonovsky (2005) kan påverka hanteringen av stressfulla arbetssituationer enligt  hans

begrepp KASAM. Rimligt att tolka från studiens resultat är att ingenjörerna upplever att

arbetet kan vara hektiskt, men en upplevd känsla av sammanhang och att kunna bidra med

något meningsfullt bidrar till att ingenjörerna kan orka med och fortsätta vara motiverade i

det arbete de har. 

En annan motivationsfaktor som framhålls av ingenjörerna är att känna sig kunnig inom

sitt  område,  vilket  kommer  från  förmånen  av  att  få  ta  del  av  en  bred  variation  av

arbetsuppgifter och processer. I och med att de får vara med från början till slut i processer

och projekt samlar de på sig kunskap och erfarenhet under arbetets gång. Att känna sig

kunnig  är  något  som framkommer  som en  uppskattad  faktor  då  det  innebär  att  som

medarbetare  kunna  sprida  sin  kunskap  vidare  till  nyanställda.  Detta  blir  ett  slags

erkännande som Herzberg (1993) även skulle klassa som en motivationsfaktor. 

Något som även poängteras är hur stor betydelse relationen till kollegor har och det går att

koppla till Warrs (1982) teori kring lojalitet till anställningen eller organisationen. I fråga

om  inställning  till  arbetet  går  det  att  skilja  på  två  olika  inställningar,  lojalitet  till

anställningen och lojalitet till organisationen. De som är lojala till anställningen ser andra

värden med en anställning än just de ekonomiska, de ser värde i att bland annat att skapa

och  bevara  relationer  på  arbetsplatsen  (Warr  1982).  Att  skapa  och  bevara  relationer

betraktas även enligt Herzberg (1993) till inre motivationsfaktorer, då samhörighet har en

betydande del i given teori. 

Det framkommer även i våra data att arbetets utvecklingsmöjligheter uppskattas. Enligt

Rose & Waterson (2005), samt Ogilvie (2006) är en anledning till att medarbetare söker

sig vidare från en organisation bristen på karriärmöjligheter. Rimligt att tolka från studiens

resultat är att denna brist inte är en alltför bidragande faktor till att ingenjörerna söker sig

bort från kommunen, snarare tvärtom. Ingenjörerna anser att utvecklingsmöjligheterna är

goda.  Detta  visar  sig  bland  annat  genom  daglig  utmaning  i  arbetet,  möjlighet  till

utbildning  på  arbetsplatsen  och  chansen  att  få  lära  upp  sig  i  roller  som  utmanar

medarbetarens profil och tidigare erfarenheter. 

Vad Herzberg (1993) kallar  hygienfaktorer omfattar  de mer konkreta faktorerna såsom

kompensation  för  arbete  och  miljö.  I  vår  studie  framställs  en  hygienfaktor  hos

ingenjörerna  vara  just  lön.  Ingenjörerna  menar  att  denna  faktor  inte  har  så  pass  stor
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inverkan att den är avgörande i valet av arbetsgivare, utan att det finns faktorer som är av

större tyngd så som de inre motivationsfaktorerna. Att även faktorer såsom arbetsmiljö

och lön framkommer vara av vikt för ingenjörerna skulle kunna bekräfta en slutsats om att

en  kombination  av  motivationsfaktorer  och  hygienfaktorer  bidrar  till  en  balans  och

arbetstillfredsställelse. Dock är hygienfaktorerna i detta fall inte av störst tyngd, utan vad

som  ur  resultatet  framkommer  som  det  mest  relevanta  för  ingenjörerna  är  det  som

Herzberg (1993) skulle klassa som motivationsfaktorer kopplat till inre motivation. 

Det  aktivitetsbaserade  kontoret  på  Kronan  är  något  som kommer  på  tal  i  frågan  om

arbetsmiljö. Att Kronan problematiseras av ingenjörerna är ett faktum och kan kräva en

närmare analys. Vad som framhålls som det mest problematiska med Kronan och dess

upplägg arbetsmiljömässigt är en bullrig miljö. Dessutom problematiseras känslan av att

inte  ha  samma  gemensamhet  till  kollegor  som traditionellt  fasta  kontorsplatser  skulle

erbjuda.  Gemensamhet  och  samhörighet  hör  enligt  Herzberg  (1993)  till  de  inre

motivationsfaktorerna. I och med detta är det rimligt att tolka att det finns både yttre och

inre motivationsfaktorer, som bidrar till vilken inställning de anställda på kommunen har

till Kronan. 

Då  uppsatsens  resultat  som  tidigare  nämnt  till  stor  del  visar  på  att  de  inre

motivationsfaktorerna är betydelsefulla för de anställda, är det rimligt att tolka att detta är

ett område att undersöka vidare. Några av de aspekter som upplevs som uppskattade av

ingenjörerna  är  sociala  förhållanden  och  psykiskt  välmående  på  arbetsplatsen.  Enligt

Nordenmark (1999) och Warr (1982) bidrar detta till  en lojalitet  till  sin anställning på

kommunen, då dessa faktorer påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse. För att behålla

sin personal å andra sidan, krävs det mer än en lojalitet till sin anställning. Vad som gör att

anställda  i  ett  val  mellan  två  arbetsplatser  väljer  att  stanna  kvar  på  den  befintliga

arbetsplatsen,  är  istället  en  lojalitet  till  organisationen  (Hult  2004).  Lojalitet  till

organisationen innebär som tidigare nämnt att anställda identifierar sig med en specifik

organisation, och att som anställd acceptera organisationens värderingar och mål som sina

egna.  Att  resultatet  visar  på  att  ingenjörerna  som  ovan  nämnt  finner  sitt  arbete

meningsfullt,  och att det även för de anställda är viktigt att påverka kommunen till  det

bättre, går hand i hand med kommunens grundsyfte. Rimligt att tolka är alltså att det finns

en tyngd i att få sin personal att förstå och efterleva organisationens grundvärden, för att få

en fungerande organisation och likaså få sina anställda att vilja stanna. 
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Utöver värdegrundsarbete, och att säkerställa de anställdas engagemang och lojalitet till

organisationen  framkommer  det  ur  resultatet  att  kommunen  även  försöker  främja  en

flexibilitet som ska bidra till att vara lite mer attraktiva än sina konkurrenter. Med bland

annat möjligheten till flexibla tider och möjlighet till att arbeta hemifrån eller på tåget för

de som pendlar. Dessa satsningar kan rimligtvis tolkas som nästintill en nödvändighet för

att konkurrera med de andra större, närliggande kommunerna eller arbetsgivare inom den

privata  sektorn.  Att  utöka  sin kreativitet  som arbetsgivare  i  sina metoder  att  förbättra

förutsättningarna för sin personal i att kunna balansera arbete och privatliv kan troligtvis

bli  en  nödvändighet  i  att  konkurrera  om  personal  på  dagens  och  framtidens  rörliga

arbetsmarknad. 

Krav, kontroll och stöd

Resultatet visar också på att ingenjörerna upplever att kommunen kan erbjuda en “tryggare

anställning”.  Med  detta  menas  att  ingenjörerna  upplever  kommunen  som en  tryggare

arbetsgivare än vad den privata sektorn skulle tänkas vara. Detta på grund av bilden att de

inom den privata sektorn är mer styrda av de ekonomiska aspekter som exempelvis antalet

timmar en anställd är debiterbar. Detta upplevs leda till en större press och högre krav på

den anställda i att vara tillgänglig. För att klara av denna press menar ingenjörerna att de

behöver stöd och en tydlig gränsdragning av arbetsuppgifter från sin chef. Något som ett

flertal  av ingenjörerna lyfter  är  vikten av att  ha ett  nära ledarskap som kan stötta  och

avgränsa när behovet uppstår. Flera av ingenjörerna menar på att det finns ett stort behov

av stöd som anställd inom den privata sektorn, men att ledarskapet inte alltid räcker till för

att hantera den stress som arbetet innebär. Därmed menar de att det kan se annorlunda ut

inom kommunen, då det upplevs finnas ett mer närvarande ledarskap som kan hjälpa till

att hantera den arbetsbelastning som medarbetarna behöver hantera. Dessa slutsatser är i

harmoni med krav-, kontroll- och stödmodellen som menar på att bristen av hög kontroll

och stöttning kan vara skadlig för den anställdas hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Detta

för att en anställd behöver verktyg för att hantera arbetsplatsens krav. Rimligt att tolka ur

detta är att Karasek & Theorells teori (1990) om krav, stöd & kontroll går hand i hand

med ingenjörernas upplevelse på kommunen. 

Ledarskapets betydelse

Resultatet  tyder även på att  stöd från chefen är  viktigt  för att  ingenjörerna ska kunna

hantera kraven de ställer på sig själva. I och med att de finner arbetsuppgifterna roliga,

menar de att de lätt kan ta på sig för mycket arbete utan att de själva märker det och att
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stöd från chefen i form av styrning är avgörande för att inte bli överbelastad. Även detta

har en koppling till Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell (1990), då det

går att tolka att de höga kraven skapas av dem själva på grund av att de tycker att arbetet

är stimulerande.  Detta bidrar till  att de anställda ibland tar sig an för stor arbetsbörda.

Ledarskapet kan därför i dessa fall bidra med ett nödvändigt stöd. Med ett ledarskap som

ger styrning i hur mycket arbete de ska ta på sig, får de kontroll som bidrar till en mer

hållbar hantering av situationen utan att bli överbelastade eller drabbas av utmattning. 

Då samtliga ingenjörer understryker att relationen till den närmaste chefen är av stor vikt

är det rimligt att dra slutsatsen att ledarskapet till viss del spelar in i valet att stanna i eller

lämna organisationen. Detta går i linje med det Kim & Beehr (2018) samt Lapointe &

Vandenberghe (2015) menar i att det finns en koppling mellan ledarskapsstil och intention

att  säga upp sig samt grad av lojalitet  till  organisationen.  Vidare framhåller  de att  de

ledarskapsstilar som bidrar till låg intention att säga upp sig och hög grad av lojalitet till

organisationen är tjänande ledarskap samt bemyndigande ledarskap. 

Som framgår av våra data finns det inget entydigt svar på vad som karaktäriserar ett bra

ledarskap samt att ledarskapet ser olika ut beroende på enhet och arbetsområde. Däremot

finns det vissa egenskaper som anses vara viktiga hos en chef. För att summera ska en

chef  vara  insatt  och  delaktig  i  verksamheten,  den  ska  hjälpa  att  prioritera  arbetet  vid

hektiska  perioder  samt  ge  tydliga  riktlinjer  och  uppsatta  mål.  Dessutom framhålls  att

ledningen  lyssnar  på  de  anställda  som  en  av  de  viktigaste  egenskaperna  hos  en

arbetsgivare.  De  tidigare  nämnda  ledarskapsstilarna  tjänande  samt  bemyndigande

ledarskap karaktäriseras båda av att ledaren är uppmärksam på sina följares bekymmer,

känner  empati  samt  ger  dem egen makt  och  vilja  för  att  kunna nå  sin  fulla  potential

(Northouse 2016). Det finns vissa likheter med vad ingenjörerna beskriver som viktiga

egenskaper  hos  en  chef  samt  med  karaktärsdragen  hos  tjänande  och  bemyndigande

ledarskap.  Att  ledarskapet  i  Örnsköldsviks  kommun  har  likheter  med  tjänande  och

bemyndigande ledarskap, skulle  således kunna tolkas som en bidragande faktor till  att

ingenjörerna väljer att stanna inom kommunen. 

För att summera de mest relevanta upptäckterna från studien, presenteras de därför i en

sammanfattad form. Ingenjörerna ser ett stort värde i och motiveras av att arbetet de utför

åt  kommunen är  meningsfullt  och bidrar  till  förändring.  I  fråga  om lönen är  samtliga

ingenjörer överens om att andra faktorer är av större betydelse i valet av anställning. Det
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framkommer  även  att  ingenjörerna  uppskattar  att  känna  sig  kunniga  i  sitt  arbete,  i

kombination med att ständigt få utmanas och utvecklas i sina roller. 

Relationen till chef och kollegor anses vara av stor vikt, då det bidrar till trivsel och stöd

på arbetsplatsen. Då ingenjörerna finner sitt arbete stimulerande, behövs stödet från chef

för att hantera den arbetsbelastning arbetet innebär. Stöttningen kan enligt ingenjörerna

vara nödvändigt för att göra en gränsdragning i var arbetet börjar och slutar, för att på så

sätt minska risken för utmattning. För att behålla sin personal behöver kommunen se till

att medarbetarna känner en samhörighet till organisationen, men även erbjuda flexibilitet i

hur arbetet kan se ut, med till exempel flexibla arbetstider och möjlighet till att arbeta på

till exempel tåget till och från arbetet. Det aktivitetsbaserade kontoret Kronan bidrar till

varierade åsikter, men främst kritiska. Detta är ett undersökningsområde att titta djupare

på, då det kan vara av vikt att ta reda på varför de anställda har en viss inställning och

upplevelse av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön. 

Metoddiskussion

Valet av studiens metodansats och datainsamlingsmetod är båda baserade på dess syfte

och frågeställningar. I och med att en kvalitativ ansats valdes gavs möjligheten att få en

bild av varje enskild ingenjörs uppfattning kring vad det är som motiverar dem att stanna

inom Örnsköldsviks  kommunorganisation.  Dessutom gavs en  bild  av  hur  de uppfattar

kommunen som arbetsgivare och vad en attraktiv arbetsgivare är enligt dem. 

Semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod bidrog till att intervjupersonerna gav

långa och detaljrika svar på frågorna. Dessutom såg vi en fördel med att kunna bortse från

intervjuguidens  förutbestämda  frågor  då  det  ledde  in  oss  på  oväntade,  men  relevanta

ämnen som vi ville diskutera vidare. Något som vi även upplevde som positivt med valet

av  semistrukturerad  intervju  som  metod  var  dess  frågor  av  öppen  karaktär  som  gav

intervjupersonerna  möjlighet  att  reflektera  och  utveckla  sina  svar.  Om  en  kvantitativ

ansats  och  datainsamlingsmetod  hade  valts  hade  vi  förmodligen  gått  miste  om  dessa

utförliga  svar  och  djupare  förståelse  kring  ämnet.  Då  vårt  syfte  innebär  att  förstå

ingenjörernas egna upplevelser och bild av ämnet, ansåg vi att kvalitativ metod var att

föredra för att nå en djupare förståelse. Med kvantitativ metod hade vi visserligen kunnat

nå ut till fler ingenjörer, och på så sätt fått en mer omfattande studie, men hade gått miste

om djupare och mer detaljrika reflektioner hos intervjupersonerna.
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Båda av oss deltog under intervjuerna och arbetet fördelades, så att den ena ansvarade för

att  ställa  frågor  utifrån intervjuguiden och den andra ansvarade för att  ställa  relevanta

följdfrågor och anteckna. Detta anser vi höjde kvaliteten på intervjuerna, då det finns en

risk för att bli fast vid intervjuguidens frågor och glömma att ställa relevanta följdfrågor.

Något vi däremot känner att vi borde har gjort för att förbättra intervjuguidens kvalitet är

en pilotintervju. På grund av en snabb uppstart av intervjuer fanns inte möjlighet att hinna

göra  det.  Dock  kunde  vi  justera  intervjuguiden  under  arbetets  gång i  och  med  att  vi

transkriberade och analyserade insamlade data direkt efter intervjuerna. På så sätt kunde vi

lägga till frågor kring sådant som hade diskuterats utöver frågorna i intervjuguiden och

som vi tyckte var intressant att få höra mer om. Vi fick även feedback av vår handledare

på intervjuguiden och detta är något vi anser höjde kvaliteten på frågorna ytterligare. 

Som  tidigare  nämnt  gjordes  ett  målstyrt  urval  där  ett  av  kriterierna  var  att

intervjupersonerna skulle ha varit anställda minst tre år som ingenjör inom Örnsköldsviks

kommun. Detta krav bidrog till att de intervjuade ingenjörerna hade hunnit få en tillräcklig

bild  av  kommunen  som arbetsgivare  för  att  kunna  besvara  våra  frågor.  Ett  annat  av

kriterierna för det målstyrda urvalet var att intervjupersonerna skulle ha olika yrkestitlar

och jobba i olika enheter. Detta krav bidrog till att vi kunde undvika risken att få en för

onyanserad bild, vilket hade kunnat hända om vi intervjuade personer inom samma enhet. 

Antalet intervjupersoner var som tidigare nämnt till en början tänkt att vara tio, men då vi

efter ett tag upplevde en viss mättnad och till slut inte fick tillräckligt mycket variation i

svaren, valde vi att stanna vid sju personer. Vi ansåg att sju personer med olika yrkestitlar,

inom olika enheter, gav oss en tillräckligt bred bild för att kunna besvara vårt syfte och

frågeställningar. Dessutom gav ett insamlat datamaterial från sju istället för tio intervjuer

oss en möjlighet att lägga mer tid och ansträngning på analys av datamaterialet.  

I och med att vi skapade ett system inspirerat av Graneheim & Lundman (2012) i vår

analys  av  datamaterialet  undvek vi  i  den  mån vi  kunde att  vara  subjektiva.  Något  vi

upptäckte under arbetet med analysen var dock att det är svårt att vara helt neutrala och

inte lägga in egna värderingar utifrån vår förförståelse. Att diskutera med varandra och ha

en  dialog  kring  hur  uttalanden  kunde tolkas  och  uppfattas  hjälpte.  Vi  har  under  hela

arbetets  gång  strävat  efter  att  ha  en  transparens  genom att  utförligt  beskriva  studiens

metod  och tillvägagångssätt  utförligt,  dessutom har  alla  medverkande  intervjupersoner

varit informerade om studiens syfte. 
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Under utförandet av intervjuerna var vi noga med att upprepa och sammanfatta sådant som

intervjupersonerna delade med sig av för att försäkra oss om att vi hade uppfattat det på

rätt sätt, detta för att öka trovärdigheten i resultaten. Dessutom har vi försökt att på ett så

jämnt sätt som möjligt presentera de sju ingenjörernas olika åsikter i resultatet, istället för

att välja ut endast de mest intressanta uttalandena. Även detta för att öka trovärdigheten i

resultatet. 

I  frågan om studiens  överförbarhet  anser  vi  att  det  är  svårt  att  applicera  resultat  och

slutsatser  på  hela  Örnsköldsviks  kommunorganisation  då  studien  riktar  in  sig  på

ingenjörsyrket. Möjligtvis kan det finnas vissa aspekter i att vara anställd av kommunen

generellt  sett  som skulle  kunna gälla  för  alla  yrkesgrupper.  Vi  tror  att  det  kan  finnas

svårigheter i att applicera studiens resultat på ingenjörsyrket inom hela arbetsmarknaden

då det  finns  vissa  skillnader  mellan  att  vara  anställd  i  den offentliga  och den privata

sektorn.  Däremot tror vi  att  det skulle kunna finnas en viss överförbarhet till  liknande

yrkesgrupper  i  andra  kommunorganisationer  i  likvärdig  storlek  som  Örnsköldsviks

kommun.

Vidare forskning

Som ovan nämnt har studien som syfte att synliggöra och förstå de faktorer som bidrar till

att anställda vill arbeta kvar inom kommunen. Med andra ord omfattar studien endast en

del av ett komplext ämne. Detta innebär att det finns utrymme för att utveckla och titta

djupare på studiens resonemang och de resultat som framställts. För framtida studier vore

det intressant att undersöka hur kommunen arbetar med de inre motivationsfaktorerna då

de visar sig ha en stor inverkan på personalens inställning till arbetet. Detta för att kunna

behålla den befintliga personalen men även för att kunna attrahera ny. 

Att som organisation kunna identifiera de faktorer som bidrar till dess attraktionskraft, och

vad som värderas av sin personal, kan även användas i syfte att marknadsföra sig till nya

medarbetare.  Utöver  detta  vore  det  även  av  värde  att  gå  djupare  in  på  hur

personalomsättningen påverkar organisationens prestationer. Detta för att få en överblick

över hur pass stor inverkan personalomsättningen har på kommunens verksamhet. För att

vidare få en större förståelse för den rörliga arbetsmarknaden är det rimligt att anta att det

krävs  en  större  förståelse  för  det  faktorer  som  attraherar  individer  till  en  specifik

arbetsplats. Om det i dagens arbetsliv är av högst relevans för en anställd att exempelvis

ha  flexibla  arbetstider,  förmåner  eller  utvecklande  arbetsuppgifter,  så  kommer  de
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organisationer som kan erbjuda detta locka mest personal. På så vis vore det intressant att i

framtida studier ytterligare undersöka vad som lockar individer att söka sig till en specifik

organisation.

En annan forskningsbar  aspekt  vore att  titta  vidare  på faktorer  såsom arbetsmiljön  på

Kronan  och  dess  aktivitetsbaserade  upplägg.  Då  det  framkommer  att  de  flesta  av

ingenjörerna har varierande åsikter kring arbetsmiljön, men kanske främst kritiska, kan det

vara av intresse att  undersöka vidare vilka faktorer det är  kring den aktivitetsbaserade

arbetsplatsen  som bidrar  till  dessa.  I  fråga  om ledarskap,  har  denna  studie  endast  ett

medarbetarperspektiv.   För  att  kunna  dra  några  större  slutsatser  kring  ledarskapets

betydelse hade det även varit värdefullt att få ett chefsperspektiv på frågan samt att se över

Örnsköldsviks  kommuns  riktlinjer  och  policy  kring  ledarskap  för  att  få  ett

organisationsperspektiv. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Information:

Vi läser sista terminen på personalvetarprogrammet och skriver vårt examensarbete för

Örnsköldsviks  kommun.  Arbetet  handlar  om  personalomsättning  och  medarbetares

rörlighet på arbetsmarknaden. 

Vi  har  avsatt  en  timme  för  intervjun  och  vi  kommer  ställa  frågor  kopplade  till  din

uppfattning av Örnsköldsviks kommun som arbetsgivare. 

Du kommer vara anonym, vi kommer alltså inte att uppge några personuppgifter som kön,

ålder, vilken enhet/förvaltning som du jobbar i. Dessutom kan du avbryta intervjun när du

vill  om du känner för det och du kan välja att  inte svara på särskilda frågor. De som

kommer att få ta del av materialet är främst personalavdelningen på Ö-viks kommun men

då det är ett examensarbete kommer det att läggas ut i Diva-portalen vilket innebär att den

kommer  att  finnas  tillgänglig  för  alla  att  söka  på,  därför  är  vi  väldigt  noga  med

anonymisering av er som ställer upp för intervju. 

Syftet  med studien är  att  Örnsköldsviks  kommun vill  ta  reda  på  faktorer  som gör  att

medarbetare väljer att stanna och inte byta arbetsgivare och på sätt kunna använda det i

employer branding-syfte, dels för att behålla befintlig personal samt locka till sig ny. 
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Öppningsfrågor:

 Hur länge har du varit yrkesaktiv ingenjör? 

 Vad har du för utbildning?

 Hur länge har du arbetat på Ö-viks kommun?

Motivationsfaktorer

 Ser du några särskilda fördelar med att arbeta inom Ö-viks kommun?

 Vad motiverar dig främst i ditt arbete? 

 Kan du beskriva din relation till dina kollegor?

- Är det något som är viktigt för dig?

 Kan du beskriva relationen till din chef? 

- Är det något som är viktigt för dig?

 Hur hanterar du pressade situationer eller hektiska perioder?

- Kan du beskriva stödet du får i sådana situationer från chef/kollegor 

 Hur länge har du bott i Örnsköldsvik? 

 Har du någon koppling till Örnsköldsvik som stad utöver arbetet?

- Om inte, varför valde du att flytta till Örnsköldsvik? 

 Hur tycker du det är att bo i Örnsköldsvik?

  Hade du några speciella förväntningar på Ö-viks kommun som arbetsgivare innan

du började?

- Anser du att Ö-viks kommun levt upp till dessa förväntningar? På vilket

sätt?

Status

 Vad tror du att Ö-viks kommun har för rykte som arbetsgivare inom din bransch? 

 Har du erfarenhet av att arbeta inom privat sektor, om så, varför valde du att byta

till offentlig?

 Vad tror du att det finns för skillnader med att jobba som ingenjör i offentlig sektor

kontra privat sektor?

- (Om lön tas upp, är detta en viktigt aspekt för dig?)
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Kultur/normer

 Är det vanligt att man som ingenjör stannar länge inom Ö-viks kommun?

- Varför tror du att det är så?

Arbetsgivarens attraktionskraft 

 Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig?

 Vad var det som fick dig att välja ett arbete inom Ö-viks kommun?

 Skulle du rekommendera Ö-viks kommun som arbetsgivare till en bekant i samma

bransch?

- Varför/varför inte?

 Har du någon gång frestats att byta till ett privat ingenjörsjobb?

- Hur kommer det sig?

Avslutningsvis

 Vad tror du det finns för faktorer till att vissa ingenjörer slutar på Ö-viks kommun?

 Vilken  är  den  främsta  anledningen  till  att  du  väljer  att  stanna  inom  Ö-viks

kommun?

 Tror  du  att  du  kommer  att  finnas  kvar  i  jobb  inom Ö-viks  kommun inom de

närmsta fem åren? 

 Finns det något du vill tillägga? / Känner du att du har fått säga det du ville få

sagt?
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