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Abstract 
Engineers are a group of individuals who are attractive when companies are in need 
for competence in technology. Today it is a shortage of these competences in the 
labor market. Because of this there has grown a competition among companies when 
they strive to recruit the best engineers. Therefore companies spend more resources 
on marketing themselves as an attractive employer. This study was set out to find 
what engineers think is an attractive employer through a demographic perspective. 
Another objective was to understand what Employer Brand (EB) is and understand 
what a successful EB consists of. The study was based on a survey where 147 
engineers from Umeå University participated. The study showed that age, years at 
work and number of terms studied plays an important role to explain how an engineer 
student rate as a good employer. Further on can we conclude from a theoretic 
perspective that EB is a complex concept when creating a brand. Although, the study 
shows that by interacting with the target group is a god indicator to seen as a future 
employer for engineer students and as a good brand.   
 
 
Nyckelord: Instrumentella-symboliska ramverket, attraktion, varumärkets värde, 
arbetsmarknad. 
Key words: Instrumental-symbolic framework, attraction, brand equity, labor market. 
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Because of shortages in various labor markets, it has become increasingly 

important for organizations to make themselves stand out from their 

competitors so that they are seen as attractive employers for prospective 

applicants 

Lievens och Highhouse (2003 s. 75)  

Inledning 
	  
Enligt en studie av statistiska centralbyrån (2013) kommer det att saknas 29 000 

utbildade ingenjörer på arbetsmarknaden till år 2030. Detta kommer skapa konkurrens 

mellan organisationer som är beroende av ingenjörskompetens. Konkurrensen om de 

bästa medarbetarna har gjort att organisationer i större utsträckning lägger ner resurser 

på att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Denna strategi kallas employer 

branding (EB) och blir allt viktigare bland organisationer vid rekrytering. Ett företag 

som är beroende av ingenjörskompetens är Ålö från Umeå som tillverkar tekniskt 

avancerade frontlastare. Ålö är en partner i denna studie som är intresserade av att 

veta hur ingenjörer uppfattar dem som arbetsgivare. Denna information ämnar vi att 

bringa fram till Ålö för att hjälpa dem i deras rekrytering av ingenjörer.  

 

Collins och Stevens (2002) skriver att 1990-talets stadiga ekonomiska tillväxt har lett 

till en stramare arbetsmarknad där betydelsen har ökat att hitta arbetare med tekniska 

färdigheter och kunskaper. Trots den ekonomiska krisen 2008 har behovet av att 

attrahera talangfulla kompetenser fortsatt att öka bland organisationer. Enligt studien 

av SCB (2013) kunde forskarna bevisa att det i framtiden att behövas fler ingenjörer. I 

studien tillfrågades företag om hur de upplevde tillgången på ingenjörer. Av de 

tillfrågade ansåg 20 procent att det var brist på nyexaminerade ingenjörer och 50 

procent ansåg att det råder brist på erfarna ingenjörer. Detta medför att det kommer att 

behövas en dubblering av antalet nybörjare på ingenjörsutbildningar vid Sveriges 

universitet och högskolor från och med läsåret 2013/2014 för att täcka behovet till 

2030. Vidare visar SCB siffror över en demografisk beskrivning bland ingenjörerna 

där 29 procent av ingenjörsstudenterna är kvinnor och 71 procent är män. SCB 

förklarar även att könsfördelningen har varit sådan ända sedan den första mätningen 

med svag uppgång av kvinnor.  
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Utöver bristen på ingenjörer är även konkurrens från andra branscher ett problem 

eftersom de talangfulla och kompetenta oftast får andra erbjudanden om arbete (Van 

Hoye & Saks, 2010). Liknande tendens kan tydas av SCBs analys där endast 61 

procent av högskoleingenjörerna samt 57 procent av civilingenjörerna arbetar med en 

ingenjör relaterad sysselsättning. Det visar att många av dagens utbildade ingenjörer 

väljer att vara verksamma i andra branscher vilka saknar koppling till deras utbildning 

och kunskaper. Detta bör medföra att det blir ännu stramare och utmanande för 

företag att hitta ingenjörer. 

 

Ålö befinner sig i en liknande situation som SCBs studie beskriver.  

Ålö är ett marknadsledande företag inom tillverkning av högteknologiska frontlastare. 

De är i behov av att rekrytera ingenjörer med hög kompetens och företaget upplever 

svårigheter att hitta erfarna ingenjörer. Dock framhåller Ålö att de initialt bör börja 

med att nå ut till de nya ingenjörerna som snart kommer ut på arbetsmarknaden. Idag 

beskriver sig Ålö vara under en intensiv expansions och utvecklingsfas och behöver 

kunskap om att nå ut till ingenjörer på ett mer effektivt sätt.  

  

Effekten av det resultat som SCB presenterar speglas även i den tidigare forskningen 

där Van Hoye, Bas, Croomheecke & Lievens (2013) skriver att det blir svårare för 

arbetsgivare att fylla lediga tjänster med rätt kompetenser. Att attrahera den mest 

kompetenta talangen är avgörande för en organisations framgång och fortlevnad. HR-

praktiker har börjat spendera allt mer tid på att skapa strategier för att kunna attrahera 

talanger. Detta har gjort att EB blivit ett betydelsefullt verktyg för HR-praktikern 

(Van Hoye, Bas, Croomheecke & Lievens, 2013). Minchington (2005) definierar EB 

som bilden av en specifik organisation som en attraktiv miljö att arbeta inom. Utifrån 

denna definition och från andra forskningsbidrag är attraktion ett centralt och 

återkommande begrepp inom EB (Martin, Gollan & Grigg, 2011; Van Hoye, Bas, 

Croomheecke & Lievens, 2013).  

 

Att vara ett innovativt företag hjälper inte att attrahera kompetenser utan 

organisationen bör vara känd för att vara innovativ (Martin, Gollan & Grigg, 2011).  
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Organisationer med gott rykte har visats ha en högre attraktionsförmåga än de med 

mindre gott rykte samt att rykte bör betraktas som organisationens varumärke (Cable 

& Turban, 2003). Rykte har även visats vara ett betydelsefullt verktyg för att skapa ett 

starkt EB (Martin, Gollan & Gigg, 2011). 

 

Minchington (2010) förklarar att EB syftar till att marknadsföra sitt varumärke på 

arbetsmarknaden, snarare än sin produkt eller tjänst. Vidare förklarar Edwards (2010) 

att marknadsföringsprinciper traditionellt tillhör marknadsföringsforskningen vilket 

har gjort det uppenbart att marknadsföringen har gjort entré i HR-fältet. Edwards 

(2010) framhåller att marknadsföra sin image på arbetsmarknaden är en stor utmaning 

för många organisationer och att det är en värdeskapande process av en arbetsplats 

mot en målgrupp arbetstagare. Detta gör fältet intressant i föreliggande studie att 

angripa och förstå de delar i processen att skapa ett EB. Det blir viktigt att förstå vad 

som attraherar potentiella medarbetare i första skedet, för om dessa potentiella 

medarbetare bestämmer sig för att inte ansöka, kommer heller inte organisationen att 

få möjlighet att fånga upp dessa (Van Hoye & Saks, 2010). Vidare utvecklar Van 

Hoye och Saks (2010) att det är viktigt att förstå de nyckelfaktorer som attraherar 

dessa potentiella medarbetare, för om dessa sökande inte upplever attraktion, kommer 

de heller inte söka sig till organisationen i framtiden.   

Problemdiskussion 
I föreliggande studie vill vi utöka förståelsen av EB. Lievens och Highhouse (2003) 

föreslår att studier av den tidigare rekryteringsfasen kan dra nytta av 

marknadsföringens litteratur, vilket blir en viktig del i den teoretiska förståelsen. Trots 

att EB som begrepp ger en klar beskrivning vad det syftar till anser vi att det råder en 

begränsad teoretisk förståelse av EB. Här framhåller Backhaus och Tikoo (2004) att 

EB har fått mycket uppmärksamhet från det praktiserande fältet men lite i det 

akademiska området och speciellt kunskap i anknytning till marknadsföringens 

litteratur. Vidare förklarar de att den teoretiska aspekten av EB är i behov av att 

utvecklas. Vi anser därför att det blir särskilt betydelsefullt att förstå och applicera de 

markandsföringsmässiga mekanismer som råder för att lyckas med ett EB som 

strategi.  
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Det blir även viktigt under första skedet i föreliggande studie att genom en 

litteraturstudie samla, identifiera och beskriva olika relevanta teoribildningar, begrepp 

och definitioner vilket ska bidra till en bättre förståelse för hur EB som varumärke kan 

konstrueras och appliceras i praktiken. Genom detta bör vi kunna bidra med bredare 

och djupare förståelse för hur organisationer kan nå arbetsmarknaden och potentiella 

medarbetare under ett tidigt skede mer strategiskt och effektivt. 

 

Lievens och Highhouse (2003) studie fokuserade på hur studenter och anställda 

skattade olika på banker som varumärke, för att se skillnader mellan dessa grupper.  

Vår studie syftar till att kartlägga djupare vilka skillnader som kan råda rent 

demografiskt mellan kön, ålder och ingenjörsutbildningar. Första argumentet är att två 

huvudsakliga teoribildningar (Keller 1993; Aaker, 1997) tar hänsyn till den 

demografiska faktorn för att förklara attraktionskraft till olika varumärken. Det andra 

argumentet är att de huvudsakliga forskningsbidragen som applicerat dessa 

teoribildningar valt att inte studera utifrån ett rent demografisk perspektiv (Lievens & 

Highhouse, 2003; Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007; Van Hoye, Bas, Croomheecke 

& Lievens, 2013).  

 

Begreppet demografi är enligt National encyklopedin (2014) (NE) en beskrivning av 

befolkningsläran som innefattar kön, ålder, civil status, bosättning och etniska 

tillhörigheter. I en marknadsförings kontext lyfter Jobber och Fahy (2006) begreppet 

segmentering vilket är förståelsen av konsumenters beteende och val av konsumtion 

vilket innebär kunskapen om kön, ålder och grupptillhörigheter hos en konsument 

inför en marknadsföring. Detta framhåller Rampl och Kenning (2012) vilka studerade 

hur personlighet hos organisationer påverkade tillit och påverkan hos arbetssökande. 

De fann att faktorer som kön och ålder har betydelse för hur individer svarar på frågan 

om vad som är attraktivt. Wallace, Lings och Cameron (2012) exemplifierar här att 

forskning har kunnat konstatera att arbeta utomlands, karriärutveckling och att kunna 

tillföra till samhället var viktigare hos kvinnor. Män ansåg bonusar, 

tillsvidareanställning och tekniskt arbete som viktigare. Wallace, Lings och Cameron 

(2012) menar att vi människor går igenom olika livsstadier vilket kan påverka vad 

som är viktigt utifrån sociala och ekonomiska aspekter.  
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En annan aspekt som bör studeras är könsförhållanden då SCB (2013) visar att 

ingenjörsyrket är mansdominerat. Vi anser att detta är en av anledningarna som gör 

demografin hos framtida ingenjörer central att förstå närmare, då det råder en obalans 

mellan könen.  

 

Rampl och Kenning (2012) skriver att marknadsföringen skulle bli mer anpassad mot 

en specifik målgrupp som önskas nå av företag. Wallace, Lings och Cameron (2012) 

som studerade ingenjörer inom tillverkningsindustrin ansåg att det finns för lite 

forskning som valt att fokusera på segmenteringen och på detta vis få bättre kunskap 

om en målgrupp. I föreliggande studie väljer vi att begränsa den demografiska 

definition från NE till ålder, kön, antal studerade terminer och arbetade år efter 

Wallace, Lings och Cameron (2012) beskriver som livsstadier. Tillhörighet innefattas 

av vad Ålö ser som framtida arbetstagare nämligen högskole- och civilingenjörer 

inom elektronik och maskin. Metoden, instrumentella- symboliska ramverket, mäter 

påtagliga och fysiska attributer som till exempel betydelsen av lön (instrumentella). 

Även symboliska attributer som är icke påtagliga som kan vara attityder inom 

organisationer. Lievens och Highhouse (2003) konstaterade att ramverket var ett 

effektivt verktyg till att förklara attraktion och att symboliska attributer visades ha en 

betydande förklaringsgrad utöver instrumentella attributer. Deras resultat kunde visa 

att instrumentella och symboliska attributer hade ett strategiskt värde för 

organisationer. En demografisk förståelse tror vi ska bidra till ökad strategisk fördel 

för Ålö och hur de kan nå ut till dessa olika grupper i sin marknadsföring som 

attraktiv arbetsgivare. Genom detta tillvägagångssätt bör vi kunna fördjupa SCBs 

undersökning och förstå hur ingenjörer skattar vad som är attraktivt på 

arbetsmarknaden.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom en litteraturöversikt beskriva employer branding (EB) som ett 

teoretiskt och strategiskt markandsföringsverktyg till att nå till potentiella rekryter hos 

företag. Vidare vill vi genom en enkätstudie beskriva den demografiska bilden bland 

ingenjörsstudenter för vad de anser är attraktivt hos en arbetsgivare. 

 

• Vilka teorier och mekanismer bidrar till att bygga ett lyckat employer 

branding?  

• Hur kan den demografiska bilden bland ingenjörer som målgrupp för 

attraktionen till potentiell arbetsgivare beskrivas och förstås? 

• Vilka konsekvenser kan den demografiska bilden innebära för EB och 

marknadsföring när Ålö ska attrahera ingenjörer? 

Bakgrund 
 

I följande avsnitt presenteras den bakgrund som föreliggande studie baseras på där en 

prognos från 2013 av SCB som granskade ingenjörers arbetsmarknad och 

framtidsutsikter. De fann att tillverkningsindustrin kommer att ha ett stort behov av 

ingenjörer i framtiden. Företaget Ålö beskriver sig själv befinna sig i en liknande 

situation idag. Därför anses Ålö`s fall vara ett lämpligt studieobjekt i föreliggande 

studie.   

Arbetsmarknaden för ingenjörer 
Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde år 2013 en analys där syftet var att 

beskriva arbetsmarknaden för personer med en ingenjörsutbildning eller personer med 

ett ingenjörsyrke. Det som var av intresse var att göra en prognos av arbetsmarknaden 

för ingenjörer. I SCBs analys delades ingenjörsutbildade in i tre grupper; 

civilingenjörer, högskoleingenjörer och gymnasieingenjörer. Av de ingenjörer med 

utbildning på högre nivå som idag är ute på arbetsmarknaden är cirka 23 procent 

kvinnor och 77 procent är män. Av de personer som år 2013 studerar vid en 

civilingenjörsutbildning är 29 procent kvinnor och 71 procent män. För 

högskoleingenjörerna var siffran 24 procent för kvinnor och 76 procent för män. Den 

största branschen är tillverkningsindustrin, där 41 procent av civilingenjörerna samt 

44 procent av högskoleingenjörerna är verksamma.  
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Statistiska centralbyråns analys visar att ingenjörer är attraktiva idag. Ingenjörer har 

en etableringsgrad på 10 procent högre än genomsnittet jämfört med övriga 

utbildningar.  Etableringsgrad är en procentsats för hur snabbt en individ finner arbete 

inom sitt område efter avslutad utbildning. Vidare konstaterar SCB att 

arbetsmarknaden är god för ingenjörer som ska in på arbetsmarknaden. Samtidigt 

visar statistik över arbetsgivare där 20 procent har uttryckt att det är svårt att få tag på 

nyexaminerad kompetens och 50 procent anser att det är svårt att få tag på utbildade 

individer med erfarenhet. SCBs resultat i likhet med forskning av Hoye och Saks 

(2010) menar att ett problem som finns idag hos arbetsgivare, är att det råder en 

konkurrens bland arbetsgivare om ingenjörer, potentiella arbetstagare kan ta andra 

jobberbjudanden. När det kommer till arbetslösheten för ingenjörer är den låg jämfört 

med andra yrkesgrupper, år 2010 låg siffran på arbetslösheten för ingenjörer på 3 

procent.  

 

En viktig aspekt som SCB lyfter fram i sin analys är att relativt få personer söker sig 

till ingenjörsutbildningarna. År 2006-2008 nådde antalet sökande till 

civilingenjörsutbildning botten med 1,3 sökande/plats. Dock har antalet sökande lätt 

börja öka igen och 2013 var det 1,5 sökande/plats. Av de personer som läser på 

ingenjörsutbildningarna är det få som tar ut en examen och trenden är negativ både 

hos kvinnor och män. För att sammanfatta situationen på arbetsmarknaden för 

ingenjörer kan sägas att gruppen etablerar sig fort på marknaden, tillgången på dem är 

begränsad samt att de är attraktiva för andra branscher som gärna anställer dem. 

Därmed kan det sägas att framtiden för en ingenjör ser ljus ut då denne får arbete fort 

efter utbildning och få ingenjörer är arbetslösa. Dock innebär detta också att 

arbetsgivarna får det svårt att täcka sina tjänster med önskade ingenjörskompetenser 

(SCB, 2013). 

Det globala företaget Ålö 
Ålös historia började i Brännland utanför Umeå i mitten av 1940-talet när Karl-

Ragnar Åström tog över sin familjegård. År 1947 tillverkade Karl-Ragnar sin första 

frontlastare för sitt eget bruk till sin gård, och 1949 registrerade han företaget under 

namnet Ålö-Maskiner där produktionen av frontlastare startade i en mindre skala.  
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Ålö beskriver sin grundare Karl-Ragnar som en pionjär som mycket tidigt ville 

expandera sin verksamhet och söka sig ut till nya marknader. Därmed kom Ålö snabbt 

ut på olika internationella marknader, och beskrivs sedan dess ha lyckats vårda olika 

relationer mycket väl, vilket har bidragit till företagets framgång. Idag är Ålö ett 

världsledande multinationellt företag inom produktionen av frontlastare för 

jordbruksmaskiner.  

Ålö har ca 25 procent marknadsandelar inom försäljning av frontlastare och är 

marknadsledande i 15 länder. Idag sträcker sig Ålö´s verksamhet till över 90 länder 

och de säljer ca 33 000 frontlastare om året.  

 

Ålö´s framgång beskrivs bygga på innovation eftersom de ofta är först på marknaden 

med nya modeller av frontlastare. Idag har de två produktserier ute på marknaden 

vilka går under namnen Quicke och Trima.   

 

Produkterna som Ålö tillverkar beskrivs som mycket högteknologiska och kräver hög 

ingenjörskompetens att framställa. Här framhåller Ålö att det är en utmaning för dem 

att finna individer med specifika spetskompetenser. Ingenjörer är en grupp 

kompetenser som är särskild viktiga för Ålö att nå, och framförallt individer med 

kunskaper i mekanik och elektronik. Ålö framhåller att de vill förbättra sin förmåga 

att attrahera och rekrytera ingenjörer. Ålö förklarar att ingenjörer med dokumenterad 

erfarenhet är svåra att rekrytera. Detta kan kopplas till vad SCB konstaterade i sin 

analys; att 50 procent av alla arbetsgivare ansåg att det var svårt att knyta till sig 

erfarna ingenjörer. Anledningen till detta är dels att dessa individer finns i en liten 

upplaga, enligt Ålö, och dels att huvudkontoret ligger i Umeå. Den norrländska 

arbetsmarknaden är begränsad. Därför behöver de i vissa fall rekrytera personer 

utanför den norrländska marknaden.  

 

Under ett samtal uttrycker HR avdelningen att företaget idag inte arbetar officiellt 

med EB. Ålö genomför dock flera aktiviteter som de anser kan kopplas till EB. Dels 

arbetar marknadskommunikationsavdelningen med EB som en sidoprodukt när de tar 

fram mässmaterial eller broschyrer. HR avdelningen arbetar med EB relaterade 

aktiviteter genom samarbete med Umeå Universitet samt att de ställer ut på 

arbetsmarknadsevent. Dock anser de själva att det saknas en konkret strategi inom 

företaget för arbete med EB.  
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Anledningen till att företaget inte arbetar strategiskt med EB är att detta för tillfället 

inte prioriteras resursmässigt. Just nu beskrivs Ålö befinna sig i en expansions och 

utvecklingsfas och har en vilja att följa med i trenderna. En satsning på EB kan vara 

företagets nästa projekt för att driva dem ett steg till i utvecklingen.  

Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskningen vilket beskriver EB som 

begrepp. Vidare beskriver vi marknadsföringens roll och teorier som använts i EB. 

Parallellt presenteras de viktiga forskningsbidragen vilket lett till där forskningen är 

idag och tillsammans blir till den teoretiska grund som föreliggande studie vilar mot. 

Employer branding 
EB har beskrivits av ett antal forskningsbidrag och har under processen fått olika 

definitioner vilket har fångat olika karaktärsdrag på begreppet (Edwards, 2010). 

Inledningsvis fördes uttrycket employer branding (EB) fram i Tim Ambler och Simon 

Barrow artikel “the employer brand” från 1996 och har under åren fått mycket 

uppmärksamhet av praktiserare, enligt Backhaus och Tikoo (2004). Syftet med 

Ambler och Barrows studie var att knyta samman varumärket med 

anställningsprocessen. Enligt Ambler och Barrow (1996) har tidigare studier visat att 

företagets medarbetare är den viktigaste resursen samt att företagets varumärke är 

deras värdefullaste tillgång. EB bidrar till att stärka företagets rykte som arbetsgivare. 

Det ska även bära företagets värdegrund, policys och kultur för att kunna attrahera, 

motivera och behålla de befintliga samt eventuella framtida anställda (Backhaus & 

Tikoo 2004). För att sammanfatta förklarar Backhaus och Tikoo (2004) EB på 

följande sätt; en målinriktad och långsiktig strategi vilket ska vårda medarbetare och 

potentiella medarbetares samt intressenters uppfattningar om ett företag. 

 

Ambler och Barrow (1996) förklarar att anställdas syn på arbete har förändrats genom 

åren. Förr var inställningen till arbete en möda, idag anser individer att en anställning 

är en rättighet. Ambler och Barrow (1996) beskriver dagens talanger som individer 

med krav på sin arbetsgivare, där arbetsgivaren ska visa anställda respekt och erbjuda 

anställda möjligheter i deras karriärutveckling.  



	  

	   10	  

Idag bör arbetsgivaren förse den anställde med utbildning samt möjlighet till 

karriärutveckling och i utbyte är den anställde flexibel och utför en god prestation 

(Baruch, 2001). Vidare har det inneburit större utmaningar och det ställs högre krav 

på arbetsgivaren när de har talanger i sin organisation.   

 

Tanken med EB är att företaget investerar i mänskligt kapital som med sin skicklighet 

ska generera effektivitet och prestation (Backhaus & Tikoo 2004). Genom att anställa 

kompetenta individer med unika egenskaper vilka är begränsade på marknaden, kan 

ett företag skapa sig fördelar på marknaden, vilket gör det svårare för konkurrenterna 

att kopiera företagets koncept (Barney, 1991). Boxall (1998) poängterar att det är 

viktigt att satsa på talangfulla individer, eftersom ett företag kan ha den senaste 

teknologin och de bästa förutsättningarna, men utan kompetenta medarbetare kommer 

företaget troligtvis inte att bli lika framgångsrika.  

 

If we have the best shops, with the best people, then we have the best word of 

mouth and receive the best applications and then we will have the best shops. 

Ambler och Barrow (1996, s. 2) 

 

 

 

 

 
Figur 1. Ambler och Barrow (1996)s modell av employer brand 
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Baruch (2001) beskriver att det sluts psykologiska kontrakt mellan arbetsgivare och 

anställda. Detta psykologiska kontrakt är underförstått och står utanför det vanliga 

anställningsavtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vidare definieras 

psykologiska kontrakt vara en ömsesidig uppfattning om de villkor och 

förutsättningar mellan individen och arbetsgivaren (Edwards, 2010). Kontraktet talar 

därför om vad arbetsgivaren förväntas bidra med till den anställde och tvärtom 

(Baruch, 2001). För att koppla psykologiska kontrakt med EB definierar Ambler och 

Barrow (1996) EB som ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska 

fördelar som en anställd får tillgång till. Enligt Edwards (2010) fångar Ambler och 

Barrow (1996) i sin definition två aspekter vilket skapar en komplexitet i begreppet. 

Den första är en ekonomisk aspekt och den andra aspekten är en socioekonomisk, som 

bör tillgodoses vid en anställning. Psykologiska kontrakt fångar upp en dimension 

vilket kan ha betydelse för att bygga upp ett lyckat EB enligt Edwards (2010). Genom 

psykologiska kontrakt kan det utlovas och erbjudas olika fördelar som skiljer sig 

mellan olika arbetsgivare. Vilket vidare utgör en dimension som kan tillåta en 

differentiering bland olika arbetsplatser (Edwards, 2010).  

 

Ambler och Barrow (1996) beskriver att företag som har ett bra EB lättare kan 

attrahera de bästa individerna till sina företag. Genom ett annat perspektiv där 

forskning har fokuserat på attraktion har marknadsföringen dykt upp i litteraturen 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Edwards, 2010). Begreppet Brand (varumärke) tillhör 

enligt Edwards (2010) marknadsföringens område. Backhaus och Tikoo (2004) var 

det bidrag som beskrev EB med marknadsföringen där de beskriver varumärke som 

ett; namn, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa. Marknadsföringens 

uppgift är att göra produkter eller tjänster som företaget erbjuder synliga samt urskilja 

dem från deras konkurrenters produkter. Utvecklingen har lett till att varumärket idag 

innefattar mer än själva produkten. Idag används varumärket för att skilja sig på flera 

områden som på människor, platser eller företag (Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare 

beskriver författarna att använda sig av EB är ett sätt att marknadsföra sin arbetsplats 

för att differentiera sig från andra konkurrenter och göra sig unika från konkurrenterna, 

andra arbetsplatser.  
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Employer branding och marknadsföring 
Det finns många likheter mellan marknadsföringen av en produkt och EB. Det finns 

dock en distinkt skillnad; en produkt marknadsförs externt till tänkbara intressenter. 

Ett EB marknadsförs till företagets intressenter både internt och externt (Backhaus & 

Tikoo, 2004).  

 

Backhaus och Tikoo (2004) förklarar att EB handlar om att främja företaget både 

internt och externt, det syftar till att få företaget som arbetsgivare att se attraktivare ut. 

Det finns ett samspel mellan den interna och externa marknadsföringen. Detta 

förklaras av Backhuas och Tikoo (2004) ske i tre steg. Första steget handlar om att 

skapa ett värde i varumärket som arbetsgivare. Värdeskapandet kan göras genom att 

använda sig av hur företagets leds av ledningen, produkters kvalitet och framställning, 

kulturen inom företaget och hur anställda har det inom företaget. Detta utspeglar med 

andra ord vad som kan utlovas till medarbetaren av arbetsgivaren. I processens andra 

steg riktar företaget externt ut sitt värdekoncept och varumärke mot de medarbetare 

som önskas nås. Det är även viktigt att denna marknadsföring samtidigt bör hänga 

ihop med andra marknadsförings aktiviteter. Det kan till exempel vara produkten som 

tillverkas av företaget som tillsammans ska stärka varandra. Tredje steget är internt 

där företaget bör hålla sina löften till de anställda. Det hela syftar till att bygga upp en 

arbetskraft som strävar efter företagets värderingar och mål, enligt Backhaus och 

Tikoo (2004). 

 

Vad som tidigare lyfts fram bör EB enligt Edwards (2010) betraktas som ett 

varumärke mot arbetsmarknaden vilket har inneburit att HR och marknadsföringens 

områden har förts närmare varandra. Här förklarar Lievens, Van Hoye och Anseel 

(2007) att marknadsföring kan användas inom EB för att attrahera nya medarbetare. 

Lievens och Highhouse (2003) argumenterar därför i sin slutsats att forskning, som 

fokuserar på de tidigare faserna inom rekrytering skulle dra nytta av litteratur från 

marknadsföringen för att djupare förstå hur organisationer kan attrahera potentiella 

medarbetare. Vidare förklarar Lievens, Van Hoye och Anseel (2007) att studier inom 

EB är relativt få och här vidareutvecklar Backhaus och Tikoo (2004) att EB som 

teoretiskt fält är i behov av att utvecklas, speciellt utifrån marknadsföringens 

perspektiv och litteratur.  
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Därför blir det intressant att närmare förstå marknadsföringens roll hur man bygger 

upp ett varumärke inom EB och de historiska bidrag som tillkommit i ämnet, för att 

kunna expandera området.  

Varumärkets värde (Brand Equity)     
Keller (1993) vill genom en konceptualisering av varumärkes värde kunna bidra med 

riktlinjer för marknadsföring och taktiker inom området. Trots att Kellers koncept 

framförallt har syftat till att förstå den traditionella marknadsföringen av varor och 

tjänster, har konceptet fått betydelse i en EB-kontext, enligt Collins och Stevens 

(2002). Att förstå konceptet hur ett varumärke förskaffar sig ett värde medför ett par 

goda effekter, enligt Collins och Stevens (2002). Först ökar sannolikheten att vissa 

varumärken tas i beaktning när en konsument köper produkter. För det andra kan 

konceptet hjälpa till att skapa en positiv effekt av en produkt eller tjänst. För det tredje, 

blir det enklare att skapa tydligare differentiering mellan andra liknande produkter 

och varumärken. Collins och Stevens (2002) menar att tidigare forskning har 

konstaterat att det går att beakta potentiella arbetssökande som en konsument, och att 

employer brand image kan anses vara varumärkets image. Det vill säga, att man kan 

förutspå om en potentiell medarbetare kan besluta sig för att söka och acceptera en 

anställning hos en organisation, på samma sätt som en konsument väljer ett 

varumärke.  

 

 
  Figur 2. Kellers koncept av varumärkets värde mix. 
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Likt Backhaus och Tikoo (2004) definierar Keller (1993) ett varumärke som; ett namn, 

term, tecken, symbol, logo eller en kombination av dessa, vilka har intentionen att 

identifiera produkten eller tjänsten för en eller flera köpare till att differentiera sig från 

sina konkurrenter. Konceptet som Keller (1993) presenterade består av en 

marknadsföringsmix av kategoriseringar som sedan förgrenar sig till flera 

underkategorier (se figur 2). I huvudsak består denna mix av påtagliga som icke 

påtagliga attributer samt attityder (Keller, 1993).  

 

Konceptet kan därför förklaras bestå av en mix med attributer som bygger upp två 

huvudsakliga dimensioner; varumärkets medvetenhet och varumärkets image. 

Medvetenheten om ett varumärke består av hur väl en konsument kan tänka på ett 

varumärke under olika förhållanden, det vill säga vad är sannolikheten att en 

konsument kan tänka på ett visst varumärke. Till exempel, vad är sannolikheten att en 

individ tänker på Marabou när denne är chokladsugen. Mer utförligt består denna 

dimension av varumärkets igenkännande vilket är hur väl en konsument kan känna 

igen ett varumärke. Denna dimension består även av varumärkets återkallelse, vilket 

är förmågan hos en konsument att tänka på en viss vara (Keller, 1993). 

Varumärkets image 
Den huvudsakliga dimensionen är varumärkets image (se figur 2). Denna dimension 

förklarar att ett varumärke byggs upp av påtagliga attributer och icke påtagliga 

attributer. Icke påtagliga attributer kan vara symboliska betydelser och attityder hos 

ett varumärke. Keller (1993) definiera varumärkets image som; uppfattningar hos en 

konsument vad som kan associeras till ett varumärke. Parallellt med denna definition 

definierar Van Hoye och Saks (2010) organisationens image som; hur en organisation 

uppfattas av individer och som byggs på en diffus struktur av känslor, kunskap och 

tilltro till en organisation. Van Hoye och Saks (2010) förklarar här att organisationens 

image är vad individer uppfattar som distinkt och beträffande hos en organisation 

ungefär på samma sätt som Keller (1993) förklarar hur konsumenter uppfattar 

varumärkets image.   

 

Vidare består varumärkets image av fyra typer av varumärkesassociationer. Dessa är 

unikhet, favorit, styrka och associationsformer (se figur 2).  
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Associationsformer är en kategori som fortsätter att utveckla sig med fler grenar. 

Därför får associationsformer ett eget utrymme i följande avsnitt.   

 

Det är viktigt vid marknadspositionering att produkten har starka fördelar mot 

konkurrenterna, eller att varan har unika försäljningsförslag. Denna (unikhet) ger 

starka anledningar till köparen att använda just detta varumärke. Backhaus och Tikoo 

(2004) skriver om hur en arbetsgivare skapar unikhet i en EB kontext. Genom att 

arbetsgivaren erbjuder  förmåner till arbetstagaren som konkurrenterna inte kan 

erbjuda kan de få en fördel i rekryteringen av de bästa. 

 

Favorit är en kategori som är situationsbunden och förklarar hur olika attributers 

betydelse kommer att variera beroende på behovet hos en konsument. Ett exempel 

som Keller (1993) ger, är att snabba leveranser är ett attribut som har stor betydelse 

för en konsument under tidspress, men har mindre betydelse då tidspressen inte är en 

faktor hos en konsument.   

 

Styrkan hos varumärkets associationer är hur mycket vi kan ta in, behandla och tänka 

på ett varumärke. En studie som kan relatera till detta område är av Collins och 

Stevens (2002) om hur olika aktiviteter innan rekrytering inverkar på potentiella 

arbetstagare. De undersökte hur sponsor, publicitet, rykte och reklam kunde påverka 

hur en ingenjörsstudent betraktade en arbetsplats. De kunde konstatera att tidiga 

rekryteringsaktiviteter hade en inverkan på studenters syn på EB och en organisations 

image. De iakttog att tre källor; publicitet, rykte och reklam hade signifikant betydelse 

dock hade sponsor mindre betydelse. De kunde konstatera att under de tidiga 

rekryteringsaktiviteterna fick en större effekt om man använde dessa fyra i 

kombination med varandra. Vad de även kunde säga utifrån sin studie var att rykte har 

en stark betydelse, eftersom studenter i hög grad förlitar sig på vad andra säger och 

ger för information om ett företag. Det blir därför enligt Collins och Stevens (2002) 

intressant för organisationer att expandera denna tillgång (rykte) för att utöka sin 

rekryteringspool och även utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
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Associationsformer 
Det finns tre typer av associationsformer; attityd, nytta och attributer (se figur 2). 

Attityder är viktiga för att de betraktas vara basen för en konsuments beteende. De 

kan tjäna som ett sätt för konsumenten att uttrycka sin personlighet och sina 

värderingar. Bortsett från attityder är det för konsumenten även viktigt vad 

varumärket kan göra för nytta; funktionell, upplevelse och symbolisk. Funktionell 

nytta motiveras av att produkten eller tjänsten ska hjälpa en konsument att eliminera 

eller undvika vissa problem eller täcka ett behov. Upplevelse är hur en konsument 

upplever varumärket då den används. Symbolisk nytta är vad ett varumärke 

symboliserar för en konsument. Upplevelsen kan vara hur den anställda upplever att 

det är arbeta för organisationen. Avslutningsvis så blir symbolisk vad det innebär för 

den anställda att arbeta för just denna organisation.  

 

Attributer är vad som beskriver själva karaktären hos ett varumärke och kan 

kategoriseras till två dimensioner, en produktrelaterad och icke produktrelaterad 

dimension. Den produktrelaterade dimensionen förklarar det fysiska som en produkt 

eller tjänst rent erbjuder en konsument. Den icke produktrelaterade dimensionen 

består av externa attributer (Keller, 1993), exempelvis pris vilket hjälper en 

konsument att uppskatta ett värde av en vara. Hur produkten framställs (paketering) 

och vilka som använder den samt hur de uppfattar varan (användarens uppfattning) 

har betydelse eftersom det innefattar demografiska aspekter som ålder, kön, etnicitet 

och inkomst/samhällsklass. Sista är när och hur en produkt används (användnings 

uppfattning). Det som är centralt att förstå med de två sist nämnda (användarens 

uppfattning och användnings uppfattning) är att det kan beskriva ett varumärkes 

karaktärsdrag, eftersom konsumenten genom sin erfarenhet kan beskriva den med 

personliga egenskaper, till exempel händig, färggrann och ungdomlig.  

  

För att sammanfatta modellen kan man uttrycka att effekten av att ha ett högt 

varumärkesvärde är att en konsument kan betala mer för en produkt eller vara som bär 

på just det varumärket och att konsumenten väljer just det varumärket. Liknande 

“konsumenttendenser” från en arbetsmarknadskontext vilket kan kopplas till Keller 

(1993). Cable och Turban (2003) skriver att forskning har funnit att arbetstagare är 

villiga att gå ner i lön för att få arbeta hos en viss arbetsgivare.  
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På detta vis uttrycks att den potentiella medarbetaren betalar mer genom att gå ner i 

lön (Cable & Turban, 2003). Även kan det sammanfattas att modellen ger två 

huvudsakliga dimensioner, en påtaglig och icke påtaglig dimension.  

 

Symboliska attributer  
Ett av de betydelsefulla bidragen till att förstå EB idag var Aakers studie från1997 

som introducerade fem personlighetsdrag hos ett varumärke; uppriktighet, spännande, 

kompetens, sofistikerat och djärvhet. Varumärkets personlighet definierar Aaker 

(1997) som en uppsättning mänskliga karaktärsdrag vilket kan associeras till ett 

varumärke. Vi människor tenderar att välja varumärken efter hur tydligt och distinkt 

det beskriver en individs egna självuppfattningar och ideal. Ett varumärkes 

symboliska funktioner har därför betydelse för hur individer väljer vissa varumärken. 

Vidare skriver författaren att symboliska betydelser blir möjliga på grund av att vi 

människor fyller varumärken med mänskliga egenskaper. Exempelvis kan Coca-Cola 

uppfattas vara coolt, amerikanskt och äkta. Absolut vodka kan beskrivas vara cool, 

hipp och modernt för de i 25 års ålder. Dessa exempel visar att personliga egenskaper 

har ett symboliskt värde i ett varumärke. Detta länkar till det Lievens och Highouse 

(2003) tar upp angående hur en individ kan fylla en organisations varumärke med 

olika egenskaper. Individen kan uppfatta organisationen som spännande, utmanande 

eller tuff till exempel. Detta gör att en arbetsgivare kan betraktas på liknande sätt som 

ett varumärke i marknadsföring. 

 

För att förstå hur vi kan fylla varumärken med personliga egenskaper beskriver Aaker 

(1997) att det finns likheter mellan människans och varumärkets personligheter, dock 

formas de på olika sätt. En människas personlighet baseras på beteende, fysiska 

karaktärer, attityder och värderingar. Varumärkes personlighet är den uppfattning 

individer har, direkt och indirekt, till ett varumärke. Enligt Aaker (1997) kan direkta 

uppfattningar vara de mänskliga karaktärer som kan associeras till varumärke vilket 

kan vara VD, anställda eller konsumenter. Indirekta uppfattningar är namn, logo eller 

symboler, pris, marknadsföringsmetod och vilka distributionskanaler som används, 

(se figur 2).  
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Aaker (1997) framhåller andra viktiga demografiska faktorer som kan kopplas till 

varumärke, vilket kan vara könstillhörighet hos ett varumärke. Ett varumärke kan 

därför vara maskulint eller feminint. Här exemplifierar Aaker (1997) cigarettmärket 

Marlboro som ett maskulint varumärke. Vidare finns även andra faktorer som en 

individ kan återföra till varumärken så som åldersgrupper och samhällstillhörighet. 

Gällande könstillhörighet och maskulinitet har Rampl och Kenning (2012) studerat 

hur de personlighetsdrag som Aaker (1997) fann påverkade tillit och inverkan hos 

medarbetare i konsultindustrin. De konstaterade att djärvhet hade en koppling till att 

vara maskulin, tuff och sträv, vilket medför att anställda upplevde att företaget kunde 

uppfattas ha en bufflig ton, vara tävlingsinriktad och sakna omtanke. Till skillnad från 

produkters varumärken säger Rampl och Kenning (2012) att Marlboro och 

Timberland även symboliserar en tuffhet och maskulinitet, då man bär på märket, 

dock medför det negativa konsekvenser på arbetsplatsen eftersom anställda ska leva 

med det under sitt yrkesliv.       

  

Aaker (1997) ansåg att den tidigare forskningen mest hade koncentrerat sig på att 

förstå hur konsumenter kunde uttrycka sin personlighet eller sitt önskade jag genom 

att använda vissa varumärken, snarare än att förstå varumärkets personlighet. Det 

fanns en bristande konsensus och ramverk bland forskare om vad varumärkets 

personlighet verkligen var. Det fanns därmed inget bidrag eller ramverk som kunde 

urskilja personliga faktorer på ett adekvat och definierat sätt från andra liknande 

personliga konstruktioner. Det fanns inga tydliga avgränsningar och därför kunde inte 

personliga konstruktioner urskiljas från varandra, vilket är viktigt vid marknadsföring 

där personlighet bör vara distinkt. Vidare ansåg Aaker (1997) att det heller inte fanns 

tillförlitliga mätinstrument som kunde mäta symboliska betydelser hos varumärken. 

Aaker (1997) utgår ifrån i sin forskning där hon drar parallellen i en personlighet hos 

ett varumärke med personligheten hos en människa utifrån fem personlighetsdrag i 

psykologins område.  

 

De fem personlighetsdragen är extraversion, öppenhet, neuroticism, vänlighet och 

samvetsgrann (Judge, Klinger, Crawford, Rodell & Simon, 2013). Extraversion 

representerar energi och utåtanda hos en individ. Öppenhet representeras av fantasi, 

konst, idéer och värderingar. Neuroticism är hur individer kan uppleva negativa 

känslor som ångest och oro.  
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Vänlighet representeras av en individs empatiska förmåga. Samvetsgrann vilket 

representeras av disciplin, ordningssamhet och målsträvan. Syftet med Aaker (1997)s 

bidrag blev därför att täcka den begränsning som fanns i tidigare litteratur genom att 

utifrån de fem personlighetsdragen utveckla ett ramverk som skulle mäta och beskriva 

ett varumärkes personlighet. Aaker (1997) ställde frågan om varumärkes personlighet 

består av en liknande uppsättning personlighetsdrag som hos oss människor utifrån de 

fem personlighetsdragen? 

  

Aakers resultat illusterars i figur 3. Resultatet visade att tre av varumärkets 

personligheter kunde återkopplas till tre av de fem personlighetsdragen. Dessa tre var 

vänlighet med uppriktighet vilka delar värme och acceptans. Extraversion och 

spänning vilka fångar upp sociala aspekter, aktiviteter och energi. Samvetsgrann och 

kompetens vilket fångar upp drag av säkerhet och ansvar. Djärvhet och sofistikerat 

kunde inte matcha med de andra faktorerna hos människan och Aaker (1997) föreslår 

därför att personlighet hos ett varumärke kan fungera lite annorlunda. Aakers	  

koncetptualisering, som till viss del baserats på Kellers konceptualicering från 1993, 

har även kommit till användning inom föreliggande studies område inom EB. Lievens 

och Highhouse (2003) vidareförädlade dessa teoribildningar genom att ta fram 

instrumentella-symboliska ramverket för att testa på arbetsgivaren som varumärke 

mot potentiella medarbetare. Detta var startskottet till att förstå EB mot 

marknadsföring genom empiri insamling. 
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Figur 3. Aakers förklaring av varumärkets personligheter och facetter. 

 

Employer branding och Instrumentella-Symboliska 
ramverket 
Varumärkets image kan förklaras bestå av en instrumentell och symbolisk dimension 

som tillsammans utgör ett ramverk (Lievens & Highhouse, 2003). Dimensionerna 

baseras på Keller (1993)s koncept gällande påtagliga och icke påtagliga dimensioner, 

dock baseras den symboliska dimensionen i det instrumentella-symboliska ramvereket 

efter Aaker (1997) koncept av personlighetsdrag. Instrumentella-symboliska 

ramverket är en teori som har etablerat sig inom forskning i EB och förklarar 

potentiella medarbetares attraktion till organisationer (Lievens & Highhouse, 2003; 

Van Hoye, Bas, Cromheecke & Lievens, 2013). 

 

Lievens och Highhouse (2003) var det första bidraget som introducerade 

instrumentella- symboliska ramverket till att förstå potentiella arbetstagares attraktion 

till specifika företag och EB. Lievens och Highhouse (2003) utgår ifrån vad tidigare 

forskning beskrivit, att tidigt intryck är viktigt till att förutspå om en arbetssökande 

kommer att söka sig till en organisation.  

Personlighet 

Uppriktighet	  

Jordnära	  
Trovärdigt	  
Ödmjukt	  	  
Roligt	  

	  

Spännande  

Utmanande 
Livfullt 

Innovativt 
modernt 

Kompetens 

Tillförlitligt 
Intelligent 

Framgångsrikt 

Sofistikerat 

Överklass	  
(Upper	  class)	  
Charmigt	  

Djärvhet 

Tufft 
Uthålligt 
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Tidigt intryck kan vara lön, förmåner och arbetsplatsens lokalisering, dessa 

egenskaper är instrumentella. Vidare framhåller de att individer kunde tillskriva 

organisationer personliga egenskaper, till exempel att en arbetsplats kunde vara 

trendig. Det blev därför intressant att ta reda på om attraktionen hos en framtida 

arbetsplats inte bara kunde bestå av instrumentella aspekter utan även av symboliska. 

 

Lievens och Highhouse (2003) kunde i sin studie dra slutsatsen att symboliska 

aspekter förklarade mer av den statistiska variansen till attraktionsförmågan utöver 

instrumentella dimensionen. Det betyder att symboliska attributer har betydelse och 

de fann två specifika symboliska personlighetsdrag i sin studie; uppfinningsrikedom 

och kompetens. En slutsats de kunde dra var att organisationer inte bör differentiera 

sig genom de instrumentella dragen (lön och förmåner till exempel). Snarare bör 

symboliska attributen ha en större påverkan till att urskilja sig från konkurrenter på 

arbetsmarknaden, eftersom de kan bidra till en högre unikhet. Den symboliska 

attraktionen blir särskild viktig bland branscher som är lika varandra när 

organisationer behöver urskilja sig från konkurrenterna. Vidare skriver Lievens, Van 

Hoye och Anseel (2007) att om organisationen bara fokuserar på instrumentella 

attributer försvinner en betydelsefull aspekt av vad en attraktiv arbetsgivare verkligen 

är. Därför är symboliska attributer viktiga att ta hänsyn till inom EB. 
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Figur 4. Betydelsefulla forskningsbidrag till EB inom marknadsföringen. 
 

Forskningen inom EB utifrån en marknadsföringskontext har utvecklats och ämnet 

har smalnats av stegvis (se figur 4). Den tidigaste forskningen (steg ett) var renodlad 

för markandsföringen av varor och tjänster som visade att ett varumärke kan bestå av 

både påtagliga och icke påtagliga dimensioner. I nästa del (steg två) av pyramiden 

myntade begreppet EB under mitten av 90-talet. I samma del har Backhaus och Tikoo 

(2004) i sitt bidrag överbryggat tillsammans med en teoretisk konceptualisering av EB 

med markandsföringens influenser. Vidare i sista delen (steg tre) i figur 4 finns det 

bidrag som Lievens och Highhose (2003). Där man i praktiken utifrån 

markandsföringsmässig teori genomförde en studie med det instrumentella-

symboliska ramverket vilket byggs utifrån Keller (1993) och Aaker (1997) 

konceptualisering med en EB kontext.       

 

 

1	  
Keller	  (1993)	  

Varumärkets	  värde,	  påtagliga	  och	  icke	  påtagliga	  aspekter	  av	  ett	  
varumärke.	  	  
Aaker	  (1997)	  

Varumärkets	  personlighet	  (Symbolisk)	  	  	  

2 
Ambler och Barrow (1996) 

Embloyer brand (EB) Konceptualisering 
Backhaus och Tikoo (2004) 

Överbryggade EB med markandsföringens influenser med 
en konceptuealisering 

	  

3 
Lievens och Highhose (2003) 

Instrumentella-symboliska 
ramverket med EB 
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Efter dessa studier har instrumentella och symboliska ramverket fått ökat popularitet 

till att förklara attraktionskraft till arbetsgivare. Dock finns ett behov av att förstå 

utifrån ett mer segmenterat perspektiv vilket förklarar och kartlägger demografiska 

aspekter (Rampl & Kenning, 2012). Ett av de senare forskningsbidragen är en 

australiensisk studie som undersökte demografiska aspekter hos ingenjörer genom att 

ställa frågor baserade på instrumentella och symboliska dimensioner (Wallace, Lings 

& Cameron, 2012). De utgick ifrån tidigare forskning där de kunnat se skillnader 

mellan kön. Kvinnor ville i högre grad ha jobb utomlands, karriärmöjligheter och att 

organisationen ska bidra till samhället. Män ville ha fast anställning, arbeta med 

teknik och få bonus. Vidare ansågs att ålder hade betydelse, att livsstadier och 

erfarenhet har betydelse när individer väljer arbetsgivare. De kom fram till att äldre 

individer ansåg att ekonomiska och prestigefyllda karriärvägar hade högre betydelse 

än yngre. Yngre ansåg att arbete inom deras intresseområden var det mest 

betydelsefulla. Män ansåg att resa, arbeta inom intresseområdet och ekonomi var 

viktigast vilket till stor del bekräftar den tidigare forskningen. Kvinnor ansåg att bidra 

till samhället, prestigefyllda karriärvägar och kulturellt utbyte var viktigast vilket 

också kan bekräfta den tidigare forskningen.  

 

Wallace, Lings och Cameron (2012) valde att inte specificera de olika 

personligheterna utan studerade enbart på specifika facetter och påståenden. Till 

skillnad från Aaker (1997) som studerade hela personlighetsdrag. Det bör hjälpa att 

göra tydligare distinktioner av arbetsplatsen som varumärke. Det blir därför 

föreliggande studies fält att utforska i ett demografiskt perspektiv. 

Metod 
I kommande avsnitt presenteras metoden där en beskrivning hur och varför studien 

har utformat enkäten, på vilka grunder urvalet valts, procedur och analysmetoder samt 

metodologiska avvägningar som gjorts under studiens gång och vilka konsekvenser 

det kan ha medfört till resultatet.   



	  

	   24	  

 

 

Val av metod 
En del av syftet i föreliggande studie var att kartlägga den demografiska bilden hos 

ingenjörer angående vad de tycker är attraktivt hos en arbetsgivare. För att kunna 

uttala oss om populationen och kunna göra en generalisering behövde vi ett stort urval. 

Därför valdes en kvantitativ forskningsansats där enkät används för att samla in data 

till studien. Fördelarna med att använda kvantitativ metod är att forskaren kan täcka 

en större population till en liten kostnad. Forskaren kan analysera sitt material raskt 

samt att forskaren kan täcka frågor över olika områden (Eliasson, 2006).  

 

Eftersom urvalsgruppen var ingenjörer som studerar vid Umeå Universitet gjordes en 

gruppenkät. En gruppenkät är enligt Trost (2012) när forskaren besöker den valda 

gruppen i deras naturliga miljö. Exempelvis att forskaren går till en skolklass och 

delar ut en enkät till hela klassen. Fördelen med att göra en gruppenkät är enligt Trost 

(2012) att personen som delar ut enkäten kan svara på frågor om någon respondent 

inte förstår. Ytterligare fördelar är att för forskaren kan nå en stor grupp vid ett 

tillfälle samt att bortfallet minimeras. 

 

I datainsamlingen fanns även ett mindre kvalitativt inslag då vi genomförde en 

semistrukturerad intervju med en anställd på Ålö´s huvudkontor. Detta gjordes för att 

kunna få en bakgrund och lära känna Ålö som företag bättre och förstå deras situation. 

Enkät 
Vår enkät var indelad i tre delar som behandlar olika typer av information som var av 

intresse att utforska efter tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Del ett 

innehöll frågor som gav oss en bild av demografin, genom att fråga respondenterna 

om deras kön, utbildningsinriktning, ålder och antalet studerade terminer. Del två i 

enkäten bestod av 24 påståenden där respondenten fick ta ställning till om påståendet 

stämde in på dem eller inte. Skalan var utformad i jämnt antal steg, för att 

respondenten skulle tvingas ta ställning och inte kunna vara neutral genom att ställa 

sig i ett mittenvärde.  
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Nio frågor fick representera den instrumentella dimensionen och 15 frågor den 

symboliska dimensionen (se Procedur sid. 28 och Bilaga 1).  

I enkäten utformades påståenden som kunde kopplas till den instrumentella 

dimensionen. Dessa påståenden utformades efter de fynd Wallace, Lings & Cameron 

(2012) gjorde. De fann att kvinnor ser utlandstjänster som något mer attraktivt än män. 

Och att män ser ekonomiska aspekter, tekniska arbeten och tillsvidare anställning som 

mer attraktivt än kvinnor. Därför har vi ställt frågorna kring dessa, exempel ”när jag 

söker anställning är det viktigt att arbetsplatsen är geografiskt nära min hemort”. 

Vidare ville vi studera efter SCB (2013)s prognos som fann att ingenjörer tenderar att 

arbeta utanför sitt kunskapsområde. Därför ville vi förstå hur benägna ingenjörer är att 

arbeta inom sitt utbildningsområde när de söker arbete där vi ställde frågan; när jag 

söker anställning är det viktigt att arbetet är inom mitt utbildningsområde.  

 

Aaker (1997) beskriver de fem personligheterna med namnen sincerity (uppriktighet), 

excitement (spänning), competence (kompetent), sophistication (sofistikerat) och 

ruggedness (djärvhet). När påståenden utformades användes facetterna för att kunna 

definiera personlighet. I uppriktighet blev facetterna trovärdighet, ödmjukhet och 

rolighet. I spänning blev facetterna; utmanande, innovativt och kreativitet. I 

kompetens valde vi facetterna; framgångsrikt, tillförlitligt och stabilt. I sofistikerat 

valde vi att cirkulera kring vad Aaker (1997) nämner som (upper class). Här valde vi 

synonymer till facetterna hög status, exklusivt och prestigefullt. I djärvhet gjorde vi en 

liknande synonymhantering som sofistikerat, där vi valde facetterna utomhus, arbeta 

med kroppen och häftigt. Vi valde att hitta andra synonymer till dessa facetter för att 

kunna skapa bättre och representativa påståenden med bättre passande ord.   

 

Del tre av enkäten behandlade frågor kring företaget Ålö, där syftet var att kartlägga 

hur väl respondenterna kunde känna igen företagets logo och varumärken samt vilken 

inställning de hade till Ålö. Collins och Stevens (2002) förklarar efter Keller (1993)  

koncept att sannolikheten att vi kommer på tanke av ett varumärke kan variera.  

Vi har i enkäten, med hjälp av en intervju med Ålö, låtit ta fram de kanaler som  Ålö 

mest förekommande syns inom.  Genom att visa upp Ålö’s logo och låta studenter 

svara om de känner igen logotypen, ville vi mäta vilka kanaler de med störst 

sannolikhet kan känna igen Ålö.  
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Collins och Stevens (2002) kunde i sin studie påvisa att rykte är effektivast, vilket 

Keller (1993)s koncept stödjer. Vi ville djupara analysera sannolikheten och oddsen 

mellan olika demografiska bakgrundsvariabler. Detta gjorde vi genom logistisk 

regressionsanalys där vi använde Ålö´s logotyp som beroende variabel med två 

möjliga utfall, där en student kunde svara ”Ja” känt igen logotypen eller ”Nej” inte 

känt igen logotypen. Mot demografiska bakgrunds variabler kan vi studera hur oddset 

varierar. Vidare i del tre mätte vi hur ingenjörer uppfattar Ålö som arbetsgivare.  

Urval 
Bryman (2012) säger att det viktigaste med forskarens urval är att det måste kunna 

representera den population som forskaren vill uttala sig om. Enligt Bryman (2012) är 

det svårt att uttala sig om en hel population då forskaren är begränsad av tid och 

pengar. Därför väljs ett stickprov ut som ska kunna representera hela populationen. 

Eftersom studiens syfte var att uttala sig om populationen ingenjörer föll det sig 

naturligt att använda studenter som studerar vid ingenjörsutbildning. Av 

bekvämlighetsskäl valdes ingenjörsstudenter som studerar vid Umeå Universitet att 

utgöra urvalsramen då vi som genomför studien är boende i Umeå. Fördelen med att 

välja studenterna i Umeå är att kostnaderna för studien blir lägre och att vi 

personligen kunde besöka studenterna och minimera bortfall.  

 

Under samtalet med Ålö uttryckte företaget att personer som studerar maskin- och 

elektronikinriktade utbildningar var av störst intresse för dem. Därför gjordes en 

avgränsning där personer som studerar maskin och elektronik fick utgöra stickprovet. 

Studenterna som inkluderades i studien bestod av både högskoleingenjörer och 

civilingenjörer vilka hade inriktning maskinteknik (maskin), teknisk fysik (elektronik). 

I studien deltog män (n=114) och kvinnor (n=34). Urvalet bestod av 

högskoleingenjörer (n=60) och civilingenjörer (n= 88). Studien innehöll två 

utbildningsinriktningar, maskin (n=47) och elektronik (n=100).   

 

Vi fick ett bortfall (n=14) när studien genomfördes. Anledningen till detta var att det 

fanns internationella studenter bland civilingenjörerna. Detta var utanför vår vetskap 

och enkäten var skriven på svenska så dessa individer kunde inte genomföra enkäten. 

     

 



	  

	   27	  

Procedur  
Studien startade med att en granskning av den tidigare forskningen som gjorts kring 

EB. Artiklar som behandlade EB söktes upp med hjälp av Umeå 

Universitetsbibliotekets databaser. Sökord som användes var ”employer 

branding”, ”employer brand”, ”	  brand recognition” och ”employer marketing”. Efter 

att ha hittat några bra artiklar använde vi oss av dessa artiklars referenser för att hitta 

nya artiklar. Insamlingen av artiklar pågick tills en mättnad uppstod där ingen ny 

information gick att finna. Eftersom studien gjordes i sammarbete med Ålö 

genomfördes ett möte vid deras huvudkontor. Under mötet talade vi med en av deras 

anställd vid HR avdelningen. Samtalet skedde i ett avskilt mötesrum där samtalet 

kunde ske ostört. Med hjälp av en diktafon spelades samtalet in för att senare kunna 

analyseras. Fördelen med att spela in samtalet är att forskaren kan fullt fokusera på 

samtalet och inte vara i behov av att anteckna. Efter mötet transkriberades hela 

samtalet för att kunna analyseras och hitta intressant fakta att arbeta vidare med.  

 

En enkät skapades med frågor som skulle ge data för att ge svar på frågeställningarna. 

Enkäten delades ut personligen till de utvalda ingenjörerna. Detta är enligt Bell (2006) 

en fördel då bortfallet minimeras samt att deltagarna i studien kan få information av 

forskaren om enkäten. Kontakt togs med lärarna som hade de utvalda klasserna via 

epost. Vi gav dem en kort presentation av studien samt ställde frågan om det fanns 

möjlighet att komma och genomför studien. En grupp högskolestudenter inom 

elektronik var utspridda på olika kurser vilket gjorde att dessa inte gick att nå. Även 

de individer som studerar sista året på både högskoleingenjörsprogrammet och 

civilingenjörsprogrammet var oanträffbara då de skrev sina uppsatser och befann sig 

på olika orter.  

 

Innan enkäten delades ut gav vi studenterna information om vad studiens syfte var. Vi 

talade om att deltagandet var frivilligt och att informationen endast skulle användas 

till att besvara studiens frågeställningar. Enkäten genomfördes helt anonymt av alla 

studiens deltagare.  Informationen fanns även nedskriven på enkätens första sida. 

Genom att noga ge denna information har vi följt vetenskapsrådets (2002) etiska 

riktlinjer och beaktat, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. När insamlingen var avklarad hade vi fått ihop 147 enkäter som 

skulle analyseras. 
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Inkodning SPSS 
Inkodning av enkäter och analys skedde med hjälp av programmet SPSS. Kön 

kodades på nominal skalnivå och ingenjörsprogrammen under ordinal skalnivå. För 

att skapa enskilda variabler som representerar de symboliska och instrumentella 

dragen använde vi funktionen compute variabel i SPSS för att summera ihop dessa 

personlighetsdrag. Instrumentell dimension representeras av följande påståenden; 2A, 

2D, 2E, 2F, 2I, 2M, 2N, 2W, 2X. De symboliska personlighetsdragen representerade 

av följande påståenden, uppriktighet; 2G, 2Q, 2S. Spänning; 2B, 2H, 2T. Kompetens; 

2J, 2O, 2P. Sofistikerat; 2C, 2R, 2U. Djärv; 2K, 2L, 2V. För att återge till sin 

ordinarie kontinuerliga skala (1-6) valde vi att dividerade varje summation med 

samma antal drag som summerades ihop. Ett exempel är instrumentell faktor som 

dividerades med nio och spänning med tre. Detta kallas även för summationsindex.  

 

En del av analys metoden var att göra en multipel och logistisk regressionsanalys för 

att se hur olika oberoende variabler förhåller sig till varandra mot en beroende 

variabel. För att kunna genomföra en multipel regressionsanalys måste variablerna 

vara kvantitativa det vill säga kontinuerliga och antas ha en ekvidistans. Ekvidistans 

är när varje steg på den kontinuerliga skalan har samma värde ökning, ett exempel är 

en termometer och enheten Celsius, en grad till två grader Celsius har samma 

innebördes värde ökning som fyra grader till fem grader Celsius. För att kunna 

jämföra kön som ursprungligen är en kvalitativ variabel, vilket saknar egenskapen av 

att vara kontinuerlig och ha en ekvidistans, behövdes dessa kategoriseras till dummy 

variabel. Genom att göra en dummy variabel blir variabel kön binär vilket betyder att 

vi gav kön (man och kvinna) två värden. Man och kvinna kunde därför antas ha både 

värdet noll och ett. Genom att göra det får de en ekvidistans och en egenskap av att 

vara kvantitativ. I en multipel regressionsanalys kan vi studera vad den statistiska 

effekten blir i egenskap av att vara man eller kvinna genom att låta någon av dessa 

kategorier (man eller kvinna) agera som referenskategori. Samma sak och princip 

gjorde vi på utbildning och inriktning som även dessa är kvalitativa variabler. 

Djurfeldt och Barmark (2010) framhåller fördelen med multipel regressionsanalys 

genom att tillåtas använda dummy variabler för att förstå kvalitativa variabler.       
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Ålder är en kvantitativ och kontinuerlig variabel. Vi valde, efter Wallace, Lings och 

Cameron (2012) studie, att också att ålderskategorisera genom att skapa dummy 

variabler. Åldrarna kategoriserades efter åldersspann där 22 år och yngre valdes 

hamna under kategori yngre. Åldersspannet 23 år och upp fick kategori namnet äldre. 

Vi gör samma antagande att de som är 22 år och yngre har inte hunnit med att samla 

på sig samma mängd arbetserfarenhet och har lägre utbildning än de som är 23 år och 

äldre vilket ska påverka synen på lön, sociala aspekter och arbetssysslor (Wallace, 

Lings och Cameron, 2012). 

 

Efter att dessa kategorier skapats genomfördes korstabeller med pearsons Chi-square 

test på variabler på kvalitativ skalnivå; kön, utbildning och inriktning. Detta för att 

förstå hur könsfördelningen förhåller sig mellan utbildning och inriktning. Vidare 

genomfördes multipla regressionsanalyser för att kunna analysera de demografiska 

skillnaderna mellan olika personlighetsdrag enligt instrumentella-symboliska 

ramverket. Även gjordes logistisk regressionsanalys vilket predicerar oddset för utfall 

av den oberoende variabeln på olika beroende variabler.     

 

Analys SPSS 
Djurfeldt och Barmark (2010) säger att SPSS, vilket föreliggande studie valt att 

använda, är ett kraftfullt statistik program för en samhällsvetenskapliga forskningen. I 

den första delen, vilken behandlade kvalitativa variabler på nominal och ordinal 

skalnivå, genomfördes korstabeller med pearsons Chi-square med 10 procent som 

signifikans gräns. Normalt används 5 procent som gräns. Dock anser vi att i 

föreliggande studie kunde vi ha en högre nivå eftersom urvalet är färre än i en normal 

studier. Dels borde det bidra med fler signifikanser som skulle ge oss fler tillfällen till 

intressanta diskussioner i föreliggande studie, vilket bör berika våra kunskaper och 

förståelser i ett demografiskt perspektiv av EB. Dock finns det ett undantag i resultatet 

där vi har valt att använda oss av ett p-värde på 15 procent där vi studerar 

instrumentella aspekter enskilt efter vad tidigare forskning funnit.  Anledningen till 

detta är att vi ska kunna få fler variabler vilka är av intresse att belysa och diskutera. 

Vi har även analyserat ålder med hjälp av medelvärdesanalys vilket förklarar 

åldersspridningen på urvalet. Vi har även analyserat materialet genom en trivariat 

medelvärdesanalys på ålder mellan kön på utbildning och inriktning. 
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Vidare användes multipla regressionsanalyser på var enkel dimension och 

personlighetsdrag från enkäten. Först analyserades kön där referenskategorin 

bestämdes till kvinna, utbildning där referenskategorin är högskoleingenjör och 

inriktning där referenskategori bestämdes bli maskin. Genom detta tillvägagångsätt 

kan vi avläsa hur skattningarna förhåller sig till var enkel variabels referenskategori 

och undersöka skillnader. I andra delen av den multipla regressionsanalysen 

adderades in tre kontinuerliga demografiska bakgrundsvariabler ålder, år i arbete och 

antal terminer lästa för att förstå hur det påverkade skattningarna. Detta för att studera 

vad effekten blir och förstå hur förklaringsgraden förändras. Eftersom livsstadier kan 

ha en inverkan på hur individer skattar instrumentella aspekter valde vi att analysera 

dessa enskilt och plocka ut de signifikanta skillnaderna till tabell 28. Här återfinns vår 

tillfälliga signifikansnivå på 15 procent. Detta gjordes genom att ta alla påståenden 

inom instrumentella dimensionen och körde mot alla demografiska variabler med 

hjälp av multipel regressionsanalys. Signifikansgränsen sattes på 10 procent vid 

multipla regressionsanalyserna. 

 

Vidare har vi använt logistisk regressionsanalys vilket prediktserar oddset för hur väl 

en student kan känna igen Ålö´s logotyp beroende på demografiska 

bakgrundsvariabler. Tolkning utgår ifrån att den beroende variabeln har två värden, 

värde ”1” betyder att; ”Ja studenten känner igen logotypen” och värde ”2” ”Nej, 

studenten känner inte igen logotypen”. Sedan analyserades resultatet på samma sätt 

som med en multipel regressionsanalys mot olika demografiska bakgrundsvariabler. 

Det var av intresse att förstå vilka demografiska bakgrundsvariabler som löper över- 

och underrisk att känna igen logotypen och det görs bäst genom det logoritmerade 

oddset (expB). Djurfeldt och Barmark (2010) beskriver oddset som sannolikheten för 

en händelse dividerad med dess motsats. Exempel är om värdet är över ett på det 

logoritmerade oddset har man större odds än referenskategorin att känna igen 

logotypen. Om värdet är under ett är det lägre odds än referenskategorin att känna 

igen logotypen.                 
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Reliabilitet och validitet  
Enligt Bell (2006) är det viktig att forskaren kritiskt granskar den informationen som 

studien har bringat fram för att undersöka om denna är tillförlitlig. Reliabiliteten är ett 

mått som visar hur pass tillförlitligt en studies resultat är. Om reliabiliteten är god bör 

forskaren få fram samma resultat om studien skulle duplikeras under liknande 

förutsättningar. Bell (2006) förklarar även att det är av yttersta vikt att forskaren mäter 

det denne har avsett att mäta. Detta kallas för validitet och är ett mått för studiens 

giltighet. Bara för att reliabiliteten är god behöver inte validiteten vara det då 

personerna i studien kanske svarar lika på frågorna. Men frågorna forskaren ställer 

kanske inte svara mot det valda syftet.  

 

Under analysen av datamaterialet uppdagades att andra individer än de med 

civilingenjörsutbildning med inriktning teknisk fysik hade kommit med i resultatet. I 

ett fåtal enkäter hade informanten noterat sin inriktningstillhörighet vilket var 

energiteknik. Orsaken är att vi genomförde insamlingarna under kurser som tekniska 

fysiker hade som huvudämnen, men dessa kurser visades även vara valbara hos andra 

civilingenjörer. Eftersom bara ett fåtal individer i valde att notera sin tillhörighet 

utöver att kryssa för elektronik blev det svårt för oss att uppskatta vad det faktiska 

antalet som inte är tekniska fysiker. Vi valde ändå att fortsätta att ta med dessa i 

datamaterialet och lägga dem i kategorin elektronik. För det första vet vi inte vilka 

och hur många utöver de som noterade som inte är tekniska fysiker, det kan vara fler. 

Det skulle bli skevt i datamaterial om vi hade valt att överföra dessa individer till 

en ”övrig kategori” för att det hade blivit för få under den kategorin. För det andra var 

en avvägning till beslutet att eftersom energitekniker läser relaterade ämnen och 

kurser som tekniska fysiker läser, valde vi att ta med dem i samma kategori. Detta 

innebär att studiens validitet sjunker då avsikten var att endast mäta civilingenjörer 

som studerar teknisk fysik. Vidare kan vi hänvisa till att vi valt i föreliggande studie 

att använda oss av ett bekvämlighetsurval vilket ger oss en rimlig toleransnivå för 

vilka vi tar med i urvalet. Detta kan ses som ett datainsamlingsfel, enligt Bryman 

(2013). Det har kommit fler individer från andra populationer i urvalet, vilket gör det 

svårare för oss att generalisera, speciellt för civilingenjörerna med inriktning teknisk 

fysik, vilket var vår avgränsning i urvalet. 
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Dock kan vi ge en mer generell bild över vad civilingenjörer i allmänhet ser som 

attraktiva arbetsgivare. Störst påverkan har det i enkätens andra del där vi mäter hur 

de uppfattar Ålö. Eftersom Ålö framförallt arbetar med tekniska fysiker hos 

civilingenjörerna och inte med energitekniker vilka specialiserar sig inom andra 

samhällsområden och tekniska sektorer har dessa en begränsad bild över Ålö vilket 

leder till felaktiga siffror. Civilingenjörsstudenter utanför teknisk fysik har med större 

sannolikhet i högre grad kryssat för att de inte känner igen Ålö’s logo och dess 

varumärken. Detta bidrar till att resultatet visar hypotetiskt att fler inte känner igen 

loggorna än vad det bör göra i verkligheten med teknisk fysik ensamt. Dock har Ålö 

framhållit att de framför allt arbetar med högskoleingenjörerna i högre utsträckning än 

med teknisk fysik vilket rent hypotetiskt borde innebära att teknisk fysik bör ha en 

lägre igen kännedom med Ålö från allra första början men att effekten har spätts på 

ytterligare. Viktigaste gruppen för Ålö att mäta är högskoleingenjörerna vilket vi inte 

kunnat se någon liknande tendens. I civilingenjörens fall kan det så smått gynna SCBs 

prognos där vi fått ta del av ett större urval av civilingenjörer och kan ge en generell 

bild utifrån del ett i enkäten.  

Resultat 
I kommande avsnitt presenteras resultatet vilket inleds med en demografisk 

beskrivning med ett beskrivande tillvägagångsätt med figurer, diagram och tabeller. 

Vidare redovisas de multipla regressionsanalyserna av de demografiska 

bakgrundsvariablerna för var enkel dimension. Slutligen presenteras hur studenter 

uppfattar Ålö som potentiell arbetsgivare och vilka skillnader det kan finnas i ett 

demografiskt perspektiv. Signifikans nivå illustreras på följande sätt i tabeller och 

diagram; *=p<0,1, **=p<0,05 och ***=p<,001. 

Demografisk beskrivning 
 
Resultatet av könsfördelningen i urvalet visar att den liknar den beskrivning som SCB 

(2013) gjorde i sin prognos (se figur 5). Vi kan se att 77 procent (n=114) är män och 

23 procent (n=34) är kvinnor. Liknande tendenser har Rampl och Kenning (2012) 

kunnatpåvisa i sin studie inom konsultindustrin att 30 procent var kvinnor.  
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Figur 5. Könsfördelning 
 

 

 

 

 

 

 

Medelåldern hos kvinnorna är 22,38 år och medelåldern för män är 23,38 år (se tabell 

1). Medianen vilket är det mittenvärde (ålder) är 22 år för båda könen. Utifrån tabell 1 

kan vi utläsa att standardavikelsen för en kvinna (STD= 2,84) är lägre än för hos män 

(STD= 4,19) vilket kan förklaras av att det är en större spridning av ålder från 

medelvärdet hos män än hos kvinnorna. Detta kan vidare förklaras att den äldsta 

kvinnan är 32 år gammal och äldsta mannen är 43 år gammal. Det är nio års skillnad 

vilket bidrar till större ålderspridning hos männen och större standardavvikelse. Dock 

hade både könen samma minimiålder vilket är 19 år. En möjlig förklaring till att 

minimiåldern är den samma för båda könen är att, det är vanligt förekommande att 

individer börjar studera på universitet vid 19 års ålder efter avslutad 

gymnasieutbildning.    

 

Figur 6 visar hur inriktningarna är fördelade bland utbildningarna. Inriktningen 

maskin står högskoleingenjörerna för 100 procent (n=47) och 12 procent (n=12) inom 

kategorin elektronik. Civilingenjörerna som studerar teknisk fysik hamnade under 

inriktning elektronik och står för 88 procent (n=89) av den kategorin. Av alla 

civilingenjörer studerar (100 procent) inom elektronik i föreliggande studie. Gällande 

högskoleingenjörer studerar 20,4 procent till elektronik och 79,6 procent till 

	  maskin.	  

23% 

77% 

Könsfördelning 
Kvinna Man 

 

. 
     

Kön Mean N Std. Deviation Minimum Maximum Median 
Kvinna 22,3824 34 2,84993 19,00 32,00 22,0000 
Man 23,3860 114 4,19335 19,00 43,00 22,0000 
Total 23,1554 148 3,93953 19,00 43,00 22,0000 

Tabell 1 Genomsnittsålder hos man och kvinna 
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Figur 6. Utbildningsfördelning.   
 
 
Vidare bör vi förstå hur könsfördelningen ser ut bland utbildningarna genom att göra 

en korstabell (se figur 7). Ett Pearsons Chi-Square visade på en signifikant skillnad 

mellan könen P >0,1 (0,021). Detta kan förklaras att kvinnor i högre utsträckning 

väljer att läsa civilingenjör utbildningen (76,5 procent) än högskoleingenjör (23,5 

procent). Liknande tendens ser vi hos män dock är inte skillnaden lika stor som för 

hos kvinnorna där 54,4 procent av männen läser till civilingenjörer och 45,6 procent 

läser till högskoleingenjörer.   

 

 
 
Figur 7. Könsfördelning mellan utbildningarna.   
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I en ny korstabell (se figur 8) vilken visade hur könen fördelades mellan olika 

inriktningar visade även här på en signifikant skillnad P>0,1 (0,041). Detta kan 

återigen förklaras att kvinnor i högre utsträckning väljer att studera elektronik (85,3 

procent) än maskininriktade utbildningar (14,7 procent). Vi kan se att män föredrar i 

högre utsträckning att läsa elektronik (63,2 procent) och 36,8 procent av männen läser 

maskin. Dock är skillnaderna hos män gällande val av inriktning inte lika stora som 

hos kvinnorna.  

 

 
 
Figur 8. Könsfördelning bland inriktningar. 
 
För att få en övergripande uppfattning av ålder valde vi att kategorisera de som är 22 

år och yngre till en kategori som fick heta ”yngre”, och de som är 23 år och upp till 

kategori ”äldre”. Anledningen är att Wallace, Lings och Cameron (2012) valde att 

göra antagandet att det bör finnas skillnader mellan dessa åldrar eftersom att individer 

med åren samlar på sig erfarenheter och befinner sig i olika livsstadier vilket påverkar 

uppfattningen av vad som är viktigt hos en arbetsgivare. En korstabell analys med 

hjälp av pearson Chi-square visade på signifikant skillnad p<0,10(0,67) (se figur 9). 

Denna signifikanta skillnad kan förklaras med att fler yngre (n=60, 68,2 procent) 

väljer att studerar till civilingenjörer än äldre (n=28, 31,8 procent).  

 

Det är relativt jämnare fördelat mellan ålderskategorierna yngre (n=32, 53,3 procent) 

och äldre (n=28, 46,7 procent) hos de som läser till högskoleingenjör. Även är det lika 

mellan äldre som läser både till civilingenjör (n=28, 50 procent) och högskoleingenjör 

(n=28, 50 procent).  
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Vi kan utläsa en signifikant skillnad där fler yngre (68,2 procent) än äldre (31,8 

procent) väljer att läsa till civilingenjörer än högskoleingenjörer. (Se figur 9)     

	  
	  
	  

	  
 
Figur 9. Ålderskategorier och utbildning. 
 
 

För att analysera ålderskategorier mot utbildningsinriktningar kunde vi inte se någon 

signifikant skillnad. Figur 10 illustrerar hur fördelningen ser ut. Överlag kan vi utläsa 

att 68,5 procent av alla yngre har valt att läsa elektronik där 31,5 procent valt att läsa 

maskin. Vidare kan vi utläsa att 67,3 procent av alla äldre har valt att läsa elektronik 

och 32,7 procent har valt att läsa maskin. Maskin representeras av äldre (n=18, 38,3 

procent) och yngre (n=29, 61,7 procent). Vi kan se att elektronik består av yngre 

(n=63, 63 procent) och äldre (n=37, 37 procent).  
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Figur 10 Ålderskategori och utbildningsinriktning 
 
 

En trivariat medelvärdesanalys (se tabell 2) visar att de som läser till högskoleingenjör 

är generellt äldre än de som läser till civilingenjörer. Vi kan även konstantera att 

kvinnor som läser till högskoleingenjörer är äldre än de som läser till civilingenjörer.  

 
 
Tabell 2. Trivariat medelvärdesanalys.   

Kön Utbildning Inriktning 
Medel 
ålder Antal 

Std. 
Avvikelse 

Kvinna Civilingenjör Elektronik 21,6923 26 1,49048 
    Total 21,6923 26 1,49048 
  Högskoleingenjör Maskin 

24,2000 5 5,21536 

    Elektronik 25,3333 3 4,93288 
    Total 24,6250 8 4,77905 
Man Civilingenjör Elektronik 23,0323 62 3,96694 
    Total 23,0323 62 3,96694 
  Högskoleingenjör Maskin 

23,2619 42 4,27733 

    Elektronik 26,0000 9 4,92443 
    Total 23,8077 52 4,45033 

	  

Hos kvinnor som läser till civilingenjör ligger genomsnittsåldern på 21,69 år. Kvinnor 

som läser till högskoleingenjörer är genomsnittsåldern hos de som läser inom maskin 

24,2 år. De kvinnor som läser inom elektronik ligger genomsnittsåldern på 25,33 år.   
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Totalen för kvinnor som läser till högskoleingenjörer ligger på 24,6 år jämfört med de 

kvinnor som läser till civilingenjörer 21,69 år. Hos männen är skillnaderna inte lika 

stor mellan de olika utbildningarna dock mellan inriktning elektronik mellan 

utbildningarna. Män som läser till civilingenjörer är genomsnittsåldern på 23,03 år. 

Män som läser till högskoleingenjörer inom maskin har en genomsnittsålder på 23,26 

år. Dock finns det en viss skillnad inom elektronik där män som läser till 

högskoleingenjörer är i genomsnitt 26 år gamla. Vad vi kan konstatera är att 

högskoleingenjörerna är generellt äldre än civilingenjörerna och att de som läser inom 

elektronik har en äldre population hos högskoleingenjörerna och civilingenjörerna.   

	  

Multipel regressionsanalys  
Inledningsvis analyserar vi den instrumentella dimensionen och vi väljer att använda 

kvinnor, högskoleingenjörer och maskininriktning som referenskategori i följande 

avsnitt. Studenterna har fått skatta på en skala mellan 1-6 där ”ett” är ”instämmer inte” 

och ”sex” är ”instämmer helt”. Först analyserar vi dummyvariablerna för att sedan 

addera in de övriga demografiska kontinuerliga variablerna; arbetslivserfarenhet i 

antal år (arbete), antal terminer lästa (termin) och ålder för att studera hur effekten och 

förklaringsgraden påverkas. 

 
Tabell 3 Signifikanta skillnader p< .10.  *= p>0,10 

Dimensioner Ålder Kön Termin 
Arbete i 
år Utbildning Inriktning 

Instrumentell ******** 0.05 ******** ********* 0.024 ******** 
Uppriktighet ******** ******** ******** ********* ********* ******** 
Spänning ******** ******** ******** ********* ********* ******** 
Kompetens ******** 0,001 ******** ********* 0,069 ******** 
Sofistikerat ******** ******** ******** ********* ********* ******** 
Djärvhet ******** ******** ******** ********* 0,079 ******** 
 

En inledande analys redovisar Tabell 3 var de signifikanta skillnaderna kan återfinnas 

i de multipla regressionsanalyserna som gjorts av var enkel dimension och 

personlighetsdrag. I huvudsak finner vi två demografiska variabler som har visats ha 

betydelse vid de olika dimensionerna nämligen kön och utbildning. Vi kommer att gå 

djupare i analysen för att förstå dessa signifikanta skillnader. 
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Instrumentella attributer 
För den instrumentella attributen har vi mätt vikten av följande attributer; lön, 

arbetskompisar, arbeta inom utbildningsområde, arbetsuppgifter, tillsvidareanställning, 

utvecklingsmöjligheter, möjligheten att bilda familj, flexibla arbetstider och arbeta 

nära sin hemort. I enkäten ställdes påståendet; När jag söker en anställning är det 

viktigt att företaget är (följt av attribut) där informanten fick ta ställning i skala 1-6 

där ett är stämmer inte och sex stämmer. 

 
 
Tabell 4. Förklaringsgrad instrumentell. 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,316a ,100 ,081 ,56679 

 

 

Tabell 5. Regression instrumentell.  

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 4,964 ,130 38,087 ,000 

  Man -,234 ,113 -2,062 ,041 

Civilingenjör -,396 ,174 -2,268 ,025 

Elektronik inriktning ,045 ,184 ,243 ,808 

 

Förklaringsgarden är 10 procent och vi kan utläsa att det finns två signifikanta 

skillnader mellan kön och utbildning (se tabell 4). Förklaringen är att män 

p<0,1(0,041) skattar 0,234 skalsteg mindre i skala 1-6 än kvinnor i enkäten. Kvinnor 

anser därför att de aspekter som ställts inom den instrumentella dimensionen är 

viktigare än för män. Vad gäller för utbildning kan vi UTLÄSA att Civilingenjörer p< 

0,10(0,025) skattar 0,396 skalsteg mindre i skala 1-6 än de som läser till 

högskoleingenjörer. Högskoleingenjörer anser därför att de instrumentella aspekter 

som ställts i enkäten gällande lön, arbetskamrater, flexibla tider, arbeta nära hemort, 

möjlighet att bilda familj, tillsvidare anställning, arbeta inom sitt utbildningsområde 

och utvecklingsmöjligheter är viktigare än för de som läser till civilingenjörer.  

(Se tabell 5) 
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Tabell 6. Förklaringsgrad instrumentell 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,321a ,103 ,065 ,57173 

 

 
Tabell 7. Regressionsanalys instrumentell  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,109 ,518  9,865 ,000 

Man -,229 ,115 -,163 -1,980 ,050 

Civilingenjör -,431 ,189 -,359 -2,286 ,024 

Elektronik inriktning ,068 ,192 ,054 ,356 ,722 

Ålder -,007 ,026 -,046 -,266 ,791 

Termin ,007 ,034 ,018 ,200 ,842 

Arbete -,002 ,027 -,012 -,070 ,945 

 

 
Efter att vi har adderar in de andra demografiska bakgrundsvariablerna kan vi förstå 

att förklaringsgraden ökar med 0,3 procent till 10,3 procent (se tabell 6). Ålder, antal 

terminer och arbete i år hjälper till att förklara hur individer skattar för instrumentella 

dimensionen med 0,3 procent. Vi kan se att de signifikanta skillnaderna består men 

det har ändrats en aning. För män har den signifikanta skillnaden ändrats från 0,041 

till 0,05. En rimlig förklaring är att män nu skattar lite mer (-0,229 mot förgående -

0,234) bidrar till att den signifikanta skillnaden blir lite lägre mot kvinnorna. Vi kan 

även påvisa en ändring i utbildning men att den gått till ett p-värde av 0,024 istället 

för 0,025. Detta tolkas att de nya variablerna bidrar med den nya informationen att 

civilingenjörer skattar ännu lägre per skalsteg (-0,431 mot förgående -0,396).  

 

Vi kan ana att ålder på en individ och antal terminer som en individ har läst och år i 

arbete har en påverkan hur en individ skattar. Till exempel har dessa variabler 

betydelse hos kön som blev mindre signifikant, det är inte bara könet i sig som har 

betydelse utan även vilken ålder individen befinner sig i, antal termin och antal år i 

arbete bestämmer vad som är viktigt.  
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Vidare bör vi förstå och förklara effekten inom utbildning. Högskoleingenjörerna är 

generellt äldre vilket verkar bidra till en större skillnad hur de skattar för de 

instrumentella dragen. Vi kan konstatera att för varje år en individ fyller kommer 

individen att skatta 0,007 mindre för den instrumentella dimensionen. För varje 

termin en individ har gått kommer individen att skatta 0,007 mer i skalsteg samt att 

för varje arbetat år i arbetslivserfarenhet har skattar en ingenjör student 0.002 mindre i 

skalsteg (se tabell 7). Dock var ingen av dessa signifikanta.     

 
Tabell 8. Instrumentella attributer. Sig P< .15 och  B-koefficient. ( =Kontinuerlig 
variabel) 
Instrumentella 
attributer 

Kön 
(Man) 

Utbildning 
(Civilingenjör) 

Inriktning 
(elektronik) 

Ålder 
  

Arbete 
  

Termin 
  

Lön 
Sig. 
B  

0.12;  
-.292 

  

0.101; 
-.7 

0.062; 
.83 

 Arbetskompisar 
Sig. 
B  

     

0.09; 
0.93 

Utbildningsområde 
Sig. 
B  

 

0.029; 
 -.951 

0.101; 
 .72 

   Arbetsuppgifter 
Sig. 
B 

     

0.056; 
.093 

Tillsvidareanställning 
Sig. 
B 

0.01;  
-.476 

     Utvecklingsmöjligheter 
Sig. 
B 

 

0.082;  
-.525 

    Bilda familj 
      Flexibla arbetstider 
      Nära hemorten 

Sig. 
B 

0.073;  
-.527 

  

0.106; 
.105 

0.117;  
-.107 

0.15;  
-.207  

 
För att nå en djupare förståelse i den instrumentella dimensionen analyseras alla 

demografiska bakgrundsvariabler för sig. I tabell 8 visar resultatet över signifikanta 

skillnader och lutnings (B) koefficienten över de instrumentella attributen. Notera att 

vi har valt i denna analys att höja p-värdet från 0,10 till 0,15 bara för att kunna 

jämföra lite mer utförligt med den tidigare forskningen av vilka attributer som har 

betydelse. I kommande resultat följs resonemang kring Wallace, Lings och Cameron 

(2012) tankegångar av individers livsstadier i betydelse till olika attributer. Det bör 

berika förståelsen och tolkningen av resultatet.  
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Lön har visat sig ha en mindre betydelse hos män p<,15(0,12) än för kvinnor där de 

skattar 0,292 lägre i skalsteg Även ålder har en mindre betydelse p<,15(0,101) där 

varje år en student fyller år skattas 0.7 skallsteg mindre. Däremot för varje år i arbete 

en individ har arbetat blir lön viktigare p<0,15(0,063) där en student skattar 0,83 skal 

steg högre. Därför visar resultatet till viss del motsatsen till vad Wallace, Lings och 

Cameron (2012) kunde finna gällande att män såg ekonomisk ersättning som viktigt.  

 

Vi kan även säga att år i arbete är en indikator på lönens betydelse lite över ålder. En 

ung student som har mycket arbetslivserfarenhet kommer uppskattningsvis värdera 

lön som en större betydelse vid anställning än en äldre individ med lägre 

arbetslivserfarenhet. Vidare konstaterade Wallace, Lings och Cameron (2012) att 

tillsvidareanställning var viktigare för män än för kvinnor. I föreliggande studie kan vi 

konstatera att kvinnor anser att det är en viktigare aspekt vid anställning. Män 

p<0,15(0,01) skattar 0,476 lägre än kvinnor vid frågan om tillsvidareanställning. 

 

Vad gäller att arbeta nära hemort kan vi koppla vad Wallace, Lings och Cameron 

(2012) benämnde om livsstadier.  Det kan konstateras att män p<0,15(0,073) i högre 

utsträckning inte anser att arbetsplatsen behöver vara nära hemorten, nära hemort har 

mindre betydelse hos män när de söker en arbetsgivare. Wallace, Lings och Cameron 

(2012) visade att kvinnor såg utlandstjänster som något attraktivt hos en arbetsgivare. 

Tendensen i föreliggande studie verkar därför vara annorlunda, att arbeta nära sin 

hemort har större betydelse hos kvinnor än män. Det återfinns tre andra signifikanta 

skillnader gällande hemort där ålder p<0,15(0,106) säger att för varje år en individ 

fyller ökar betydelsen att vara nära sin hemort med 0.105 skalsteg. Ålder som Wallace, 

Lings och Cameron (2012) antyder kan kopplas till olika livsstadier i livet vilket gör 

att individer söker arbeten närmare sitt hem. Antal år i arbete p<0,15(0,117) kan vi 

förstå att för varje år en student har arbetat sjunker betydelsen med 0,107 skalsteg. 

Denna variabel till skillnad från ålder bör inte ha samma innebörders koppling med 

livsstadier, kausaliteten är annorlunda. Det finns ingen empirisk förklaring till varför 

antal arbetade år ska ha denna negativa lutning på B-koefficienten dock kan vi anta att 

karriär spelar in. För varje år en student arbetat ökar intresset att söka en intressant 

arbetsgivare över ett större geografiskt område.  
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Terminer p<0,15(0,15) kan vi utläsa att för varje termin en student läser sjunker 

betydelsen av att arbeta nära sin hemort med 0,207 skalsteg. Anledningen kan vara att 

tillskillnad från ålder förklarar inte antalet terminer behovet av att vara nära sin 

hemort, man bör tolka att antal terminer inte kan kopplas till livsstadier vilket ålder 

kan vilket ger andra innebörder och bör förstås annorlunda, även här är kausaliteten 

annorlunda. Det bör snarare förstås att desto fler terminer en individ läser och desto 

närmar en examen en individ kommer ökar behovet av att få ett arbete vilket kan vara 

över ett större geografiskt område.  

 

SCB (2013) kunde se att 61 procent av högskoleingenjörerna och 57 procent av 

civilingenjörerna arbetade inom deras utbildningsområde. Vi kan utläsa att de som 

läser till civilingenjör p<0,15(0,029) skattar 0.951 skalsteg lägre än 

högskoleingenjörerna när vi ställde frågan vikten av att arbeta inom deras 

utbildningsområde. Dock kan vi konstatera att de som läser inom elektronikinriktning 

p<0,15(0,101) skattar 0,72 skalsteg högre i skalan än de som läser maskininriktningen. 

Det bör poängteras i föreliggande studie att civilingenjörerna består enbart av 

elektronikinriktning. Det vi kan tolka är att en högskoleingenjör med en 

elektronikinriktning kommer med högre sannolikhet arbeta inom sitt område än en 

högskoleingenjör med maskininriktning eller civilingenjör med elektronikinriktning. 

 

Vikten av kollegor kunde vi finna en signifikant skillnad där termin p<0,15(0,09) 

verkar ha en betydelse. För varje termin en student läser ökar den betydelsen med 

0,09 skalsteg i skalan. Gällande arbetsuppgifter återfinns en signifikant skillnad 

terminer p<0,15(0,056). För varje termin en student läser skattar studenten 0,093 

högre i skalan. Vilken utbildning, inriktning eller kön verkar inte ha någon betydelse 

utan antal terminer verkar bestämma att arbetsuppgifterna ska vara god.    

Symboliska attributer 
Nedan kommer resultaten för de symboliska attributerna Uppriktighet, Spänning, 

Kompetens, Sofistikerat och Djärvhet att redovisas. Här fick studenterna ta ställning 

till i skala 1-6 där ett är instämmer inte och sex är instämmer. Samma påstående 

användes som till instrumentella attributer men med andra symboliska attributer.  
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Uppriktighet 
Här mättes betydelsen av följande attributer hos en arbetsgivare för studenter; 

trovärdigt, roligt och ödmjukt. 

 
 
Tabell 9. Förklaringsgrad uppriktighet  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,237a ,056 ,036 ,71198 

 

 
Tabell 10. Regression uppriktighet 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,052 ,164  30,857 ,000 

Man -,244 ,142 -,142 -1,714 ,089 

Civilingenjör -,315 ,219 -,214 -1,439 ,152 

Elektronik  -,008 ,231 -,005 -,034 ,973 

 
	  
I den symboliska dimensionen och personlighetsdraget uppriktighet kan vi konstatera 

att förklaringsgraden ligger på 5,6 procent (se tabell 9) och vi har en signifikant 

skillnad vilket är återigen kön p<0,10(0,089). Den signifikanta skillnaden kan 

förklaras att uppriktighet verkar ha en större betydelse för kvinnor än män. Män 

skattar 0.244 skalsteg lägre än kvinnor mellan skalan 1-6 i enkäten för 

personlighetsdraget uppriktighet. Civilingenjörer skattar 0,315 lägre än 

högskoleingenjörerna och elektronikinriktade studenter skattar 0.008 lägre än de 

studenter som läser en maskininriktning (se tabell 10).  
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Tabell 11. Förklaringsgrad uppriktighet 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,314a ,099 ,061 ,70300 

 
 
 
Tabell 12. Regression uppriktighet 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,458 ,637  8,571 ,000 

Man -,218 ,142 -,127 -1,534 ,127 

Civilingenjör -,369 ,232 -,251 -1,593 ,113 

Elektronik ,036 ,236 ,023 ,153 ,879 

Arbete -,030 ,034 -,155 -,904 ,368 

Termin -,029 ,041 -,062 -,710 ,479 

Ålder -,011 ,032 -,058 -,339 ,735 

 

 

Efter att ha adderat in de övriga variablerna (arbete, termin och ålder) kan vi utläsa 

från tabell 11 att förklaringsgraden har gått upp till 9,9 procent. Dessa variabler 

hjälper att förklara variansen med 4,3 procent mer av de oberoende variablerna. Vad 

vi nu kan förstå av effekten är att kön nu inte längre är signifikant eftersom män 

skattar högre (-0,218 mot förgående -0,244). Det betyder att män skattar med hänsyn 

till de nya variablerna närmare kvinnorna vilket förklarar att det inte blir signifikant 

längre. Ålder, antal terminer och antal år i arbete hjälper att avgöra om kön kan vara 

signifikant, i detta fall in-signifikant. Störst påverkan verkar vara år i arbete där för 

varje år en individ arbetar minskar skattningen med 0,03 skalsteg. Sedan finns antal 

terminer vilket bidrar med 0,029 mindre skalsteg. Minst påverkan verkar återfinnas i 

ålder med 0,011 skalsteg mindre skattning. Vi kan dock konstatera en förändring 

gällande utbildning där p-värdet har närmat sig signifikansnivå gränsen från 15,2 

procent till 11,3 procent. Utbildning är fortfarande in-signifikant men resultatet som 

helhet med koefficienten indikerar att civilingenjörer skattar nu ännu lägre (-0,368 

mot förgående -0,315) än högskoleingenjörer vilket bidrar till detta närmande av 

signifikant skillnad (se tabell 12). 
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Spänning  
Här mättes följande attributer inom personlighetsdraget spänning hos en arbetsgivare 

för studenter; utmanande, innovativt och kreativt. 

 
 
Tabell 13. Förklaringsgrad spänning 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,225a ,051 ,030 ,87669 

 

 

Tabell 14. Regression spänning 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,451 ,207  21,497 ,000 

Man ,101 ,183 ,046 ,554 ,580 

Civilingenjör -,213 ,271 -,118 -,788 ,432 

Elektronik -,194 ,284 -,103 -,681 ,497 

 
 
Inledande analys av spänning finner vi en förklaringsgrad av 5,1 procent (se tabell 13) 

och ingen signifikant skillnad. Vi kan dock utläsa utifrån koefficienterna att män 

skattar 0,101 skalsteg högre än kvinnor i skala 1-6. Vi kan vidare utläsa att 

civilingenjörer skattar 0,213 skalsteg lägre än högskoleingenjörerna i skala 1-6 och att 

de studenter som har en elektronik inriktning skattar 0,194 lägre än de med 

maskininriktning (se tabell 14).   
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Tabell 15. Förklaringsgrad spänning 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,238a ,056 ,015 ,88347 

 

 

Tabell 16. Regression spänning 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,780 ,815  5,864 ,000 

Man ,112 ,186 ,051 ,605 ,546 

Civilingenjör -,310 ,293 -,172 -1,060 ,291 

Elektronik -,131 ,296 -,070 -,443 ,659 

Ålder -,020 ,040 -,090 -,495 ,621 

Termin ,037 ,052 ,064 ,703 ,483 

Arbete ,010 ,043 ,042 ,232 ,817 

 

 

Efter att ha adderat in de övriga variablerna finner vi ingen signifikant skillnad och 

förklaringsgraden har ökat med 0,5 procent (se tabell 15). Det finns vissa skillnader 

gällande koefficienterna där män ytterligare skattar lite högre än kvinnorna (0,112 

mot förgående 0,101) vilket borde vara en bidragande faktor till ett p-värde från 0,580 

till 0,546. Variablerna ålder, terminer och arbete verkar ha störst effekt på utbildning 

och inriktning i detta personlighetsdrag. Båda är in-signifikanta men civilingenjörerna 

skattar lägre på spänning (-0,310 mot förgående -0,213) vilket ändrar p-värdet från 

0,432 till 0,291. Och de studenter som läser elektronik skattar högre (-0,131 mot 

förgående -0,194) vilket minskar skillnaderna mellan de olika inriktningarna. Det kan 

tydas också genom att p-värdet ändras från 0,497 till 0,659 (se tabell 16).  
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Kompetens 
För personlighetsdraget kompetens har följande attributer mätts; tillförlitligt, 

framgångsrikt och att arbetsgivaren är stabil på marknaden.	  

 
Tabell 17. Förklaringsgrad kompetens 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,343a ,118 ,099 ,73085 

 

 

Tabell 18. Regression kompetens 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,061 ,169  29,929 ,000 

Man -,517 ,148 -,281 -3,508 ,001 

Civilingenjör -,327 ,225 -,209 -1,452 ,149 

Elektronik -,089 ,237 -,055 -,377 ,707 

 

 

För personlighetsdraget kompetens är den inledande förklaringsgraden 11,8 procent 

(se tabell 17) och vi kan återfinna en signifikant skillnad för kön där p<0,10(0,001). 

Det kan förklaras att män skattar 0,517 skalsteg lägre än kvinnor. Resultatet kan 

tolkas att kvinnor anser att personlighetsdraget kompetens är viktigare än hos män. 

Vidare kan vi se att de som läser till civilingenjör skattar 0,327 lägre än hos de 

studenter som läser till högskoleingenjör. De som läser inom elektronik skattar 0,089 

skalsteg lägre än de som läser inom maskin (se tabell 18).   
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Tabell 19. Förklaringsgrad kompetens 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,379a ,144 ,107 ,72754 

 

 

Tabell 20. Regression kompetens 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,769 ,664  8,687 ,000 

Man -,488 ,148 -,266 -3,298 ,001 

Civilingenjör -,441 ,240 -,282 -1,836 ,069 

Elektronik -,003 ,244 -,002 -,011 ,991 

Arbete ,000 ,035 -,002 -,014 ,989 

Termin ,008 ,043 ,015 ,177 ,860 

Ålder -,032 ,033 -,165 -,971 ,333 

 

 

Efter att ha adderat in de övriga demografiska variablerna kan vi notera att 

förklaringsgraden har ökat till 14,4 procent (se tabell 19) och att vi har fått en till 

signifikant skillnad, nämligen utbildning p<0,10(0,069). De nya variablerna verkar 

vilja hjälpa till att förklara att ju äldre man är, fler terminer man har läst och antal år i 

arbetslivet gör att ett företags kompetens blir viktigare speciellt hos 

högskoleingenjörerna. Det kan tydas att civilingenjörer skattar, i lägre utsträckning 

gällande kompetens, än högskoleingenjörerna. Vidare kan vi förstå att kön står 

oförändrad i signifikans nivå men att skattningen och koefficienten har gått från -

0,517 till -0,488. Vi kan se att termin och ålder innebär mindre skal steg på 

lutningskoefficienten dock inte arbete som har ett koefficient värde noll (se tabell 20).  
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Sofistikerat  
För personlighetsdraget sofistikerat har vi mätt följande attributer; hög status, 

prestigefullt och exklusivt.  

 
Tabell 21. Förklaringsgrad sofistikerat 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,109a ,012 -,009 ,93516 

 

 
 
Tabell 22. Regression sofistikerat 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,195 ,218  14,670 ,000 

Man -,155 ,191 -,069 -,814 ,417 

Civilingenjör -,165 ,288 -,087 -,572 ,569 

Elektronik -,023 ,303 -,011 -,075 ,941 

	  
 

Förklaringsgraden för personlighetsdraget sofistikerat är 1,2 procent (se tabell 21) och 

det kan inte återfinnas några signifikanta skillnader. Kön, utbildning och inriktning 

verkar ha en likvärdig skattning där män skattar 0,155 lägre än hos kvinnor. 

Civilingenjörer skattar 0,165 lägre än högskoleingenjörer och studenter med 

elektronikinriktning skattar 0,023 lägre än de som läser med maskin inriktning. Dock 

är skillnaderna så små att det inte blir någon signifikant skillnad (se tabell 22).  
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Tabell 23. Förklaringsgrad sofistikerat 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,202a ,041 -,001 ,93129 

 
 
Tabell 24. Regression sofistikerat 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,534 ,850  5,332 ,000 

Man -,108 ,192 -,048 -,563 ,574 

Civilingenjör -,306 ,308 -,162 -,993 ,322 

Elektronik  ,104 ,312 ,053 ,334 ,739 

Arbete ,029 ,045 ,118 ,656 ,513 

Termin ,001 ,055 ,002 ,020 ,984 

Ålder -,063 ,042 -,269 -1,493 ,138 

	  
 

Förklaringsgraden steg till 4,1 procent (se tabell 23) efter att vi hade adderat in de 

övriga demografiska variablerna. Det finns heller inga signifikanta skillnader att 

utläsa. Dock bör vi återigen förstå vilken effekt som de övriga demografiska 

variablerna har givit. För kön har signifikansnivån höjts där man bör tolka att män 

skattar mer likt med hur kvinnorna skattar gällande sofistikerat. Dock kan vi se att 

utbildning och inriktning har fått vissa skillnader mot deras referenskategorier.  

Civilingenjörerna skattar ännu lägre där de har gått från -0,165 till -0,306 vilket bidrar 

till sänkt p-värde från 0,569 till 0,322. De studenter som läser mot elektronik skattar 

nu istället högre 0,104 mot förgående -0,023 än de som läser mot maskininriktning 

vilket även skapar en skillnad på signifikans värdet 0,739 mot förgående 0,941 (se 

tabell 24).  
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Djärvhet 
För personlighetsdraget djärvhet har vi mätt följande attributer; arbeta utomhus, 

arbeta med kroppen och häftiga arbetssysslor. 

 
Tabell 25. Förklaringsgrad djärvhet 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,135a ,018 -,002 1,00267 

 

 
 
Tabell 26. Regression djärvhet 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,052 ,231  13,224 ,000 

Man -,019 ,201 -,008 -,097 ,923 

Civilingenjör -,486 ,309 -,239 -1,572 ,118 

Elektronik ,351 ,325 ,165 1,081 ,281 

 
 

Den inledande förklaringsgraden är 1,8 procent (se tabell 25) och det finns inga 

signifikanta skillnader att utläsa utifrån tabell 23. Det bör tydas och tolkas att det 

skattas relativt lika mellan könen dock finns det skillnader, män skattar lägre än 

kvinnor med 0,019 skalsteg. Störst skillnad är utbildning där civilingenjörerna skattar 

0,486 skal steg mindre än högskoleingenjörerna. De studenter som läser mot 

elektronik skattar djärvhet högre än de med maskininriktning med 0,351 skalsteg 

högre (se tabell 26). 
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Tabell 27. Förklaringsgrad djärvhet 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,246a ,060 ,020 ,99135 

 
 
Tabell 28 . Rgression djärvhet 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,099 ,899  4,560 ,000 

Man ,020 ,200 ,008 ,100 ,921 

Civilingenjör -,585 ,330 -,288 -1,770 ,079 

Elektronik  ,436 ,333 ,205 1,310 ,192 

Arbete -,021 ,049 -,069 -,436 ,663 

Termin -,053 ,059 -,081 -,899 ,370 

Ålder -,037 ,045 -,134 -,830 ,408 

 
 

I den sista regressionen finner vi att förklaringsgraden har ökat från 1,8 procent till 6 

procent (se tabell 27). Vidare finns en signifikant skillnad vilket kan tydas vara på 

utbildning. Effekten från de övriga variablerna har gjort att civilingenjörer visar sig 

skatta ännu lägre från-0,486 till -0,585 i skalsteg vilket bidrar till signifikant skillnad 

p<0,10(0,079). Vidare kan vi se att män skattar nu istället högre än kvinnorna där man 

i skalsteg gått från -0,019 till 0,020. Dock bör man tolka och förstå att skillnaderna är 

små mellan könen. Vidare kan vi utläsa en höjning i de med elektronik inriktning från 

förra regressionen där de nu skattar 0,436 i skalsteg vilket bidrar till en ökning i 

skillnad mellan inriktningarna och ändring av p-värdet från 0,281 till 0,192 (se tabell 

28).    
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Ålö 
I detta avsnitt i resultatet redovisas hur studenter känner igen och uppfattar Ålö som 

arbetsgivare vilket inleder vilka och hur många som känner igen Ålö och dess logotyp. 

 

 
 
Figur 11. Ålö’s logotyp 
 
 
En inledande korstabell med pearsons Chi-sqaure visar på en signifikant skillnad. 

Skillnaden kan förklara att det är fler högskoleingenjörer p<0,10(0,000) som känner 

igen Ålö’s logo. 89 procent av alla högskoleingenjörer känner igen Ålö’s logotyp 

medan 11 procent inte gör det. Av civilingenjörerna är det 52 procent som känner 

igen Ålö’s logotyp och 48 procent som inte gör det (se figur 11).  

 
En del i det teoretiska ramverket talades det om sannolikheten att känna igen ett 

varumärke, varumärkets medvetenhet av Keller (1993). Därför redovisas resultat av 

en logistisk regressionsanalys av hur studenterna kunde känna igen Ålö’s logotyp och 

hur oddsen varierar beroende på demografiska variabler. Vi kan även utläsa resultatet 

som en linjär funktion med att hjälpa av B-koefficienten.  
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Tabell 29. Logistisk regressionsanalys 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Ålder -,030 ,132 ,053 1 ,818 ,970 

Termin ,609 ,157 15,070 1 ,000 1,838 

Arbete ,050 ,135 ,139 1 ,709 1,052 

Civilingenjör -2,411 ,871 7,666 1 ,006 ,090 

Elektronik -,341 ,949 ,129 1 ,719 ,711 

Man -,435 ,497 ,764 1 ,382 ,647 

Constant 1,637 2,639 ,385 1 ,535 5,141 

1= Ja, känner igen. 0=Nej, känner inte igen. 

 
Resultatet av en logistisk regressionsanalys visar på två signifikanta skillnader, termin 

p<0,10(0,000) och civilingenjör (utbildning) p<0,10(0,006). Det bör tolkas att ju fler 

terminer desto högre odds är det att en ingenjörsstudent känner igen logan. I detta fall 

är det 83,8 procent högre odds (1-1,838). Gällande termin kan man utläsa att oddset 

ökar med 0,609 för varje termin i B-koefficienten. Vidare har vi utbildning där 

civilingenjörerna har ett lägre odds än högskoleingenjörerna att känna igen Ålö’s 

logotyp. Civilingenjör har -2,411 i B-koefficienten att känna igen Ålö’s logotyp.  

Civilingenjörerna har 91 procent (0,090-1) lägre odds att känna igen Ålö’s logotyp än 

de som läser till högskoleingenjör. Resultatet kan även tolkas omvänt att en 

högskoleingenjör har 91 procent högre odds att känna igen Ålö’s logotyp mot en 

civilingenjör.  Vidare kan vi utläsa att de som läser elektronikinriktad utbildning har 

ett lägre odds 71 procent att känna igen logotypen än en som läser maskininriktad 

ingenjörsutbildning. Det kan därför också tolkas att man kan predicera att studenter 

vilka läser en maskininriktad ingenjörsutbildning har ett högre odds med 71 procent 

att känna igen logan mot en som läser elektronik som inriktning. Vi kan även utläsa 

att arbete med 5,2 procent odds har en påverkan där för varje år ökar oddsen att man 

känner till Ålö´s logotyp och att män har ett lägre odds mot kvinnor att känna igen 

Ålö’s logotyp (se tabell 29).  
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Figur 12. Fördelning av kanaler som studenter sett Ålö genom. 
 
Av de som känner till Ålö kan vi utläsa att studenter som kommer i kontakt med Ålö 

gör det framförallt genom universitet (32 procent). Detta resultat återspeglar Ålö’s 

samarbete med Umeå universitet. Näst största andelen med 28 procent ansåg att de 

har sett Ålö genom andra kanaler (annat). Familj och kamrater står för 14 procent 

vilket vi kan koppla till Collins och Stevens (2002) som såg att rykte hade en 

betydande roll bland studenter om igenkännande och rykte av olika arbetsgivare. Det 

var 12 procent av studenterna som sett Ålö genom reklam och 10 procent genom 

event. Den med lägst procent var genom sociala medier som stod för 4 procent (se 

tabell 12). 
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      Figur 13. Studenters uppfattning av Ålö som arbetsgivare. 
 
Slutligen presenteras hur studenter ser Ålö som arbetsgivare. Vi gav påståendet ”Ålö 

är en attraktiv arbetsgivare” där informanterna fick skatta mellan 1-6 där ”1” 

är ”instämmer inte” och ”6” är ”instämmer helt”. Det finns en signifikant skillnad 

mellan de olika utbildningarna vilket kan förklaras att högskoleingenjörerna 

p<.10(.001) i större utsträckning ser Ålö som en attraktiv arbetsgivare än de som läser 

till civilingenjör (se figur 13).    
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Figur 14. Ålö som attraktiv arbetsgivare mot inriktning. 
 
 

Vidare återfinns en till signifikant skillnad mot inriktning där maskin p<0,10(0,001) i 

större utsträckning än mot elektronik anser att Ålö är en attraktiv arbetsgivare.  

Figur 14 visar på en föredelning där fler maskininriktade studenter skattar högre än de 

med elektronikinriktning.  

 

 
Figur 15. Ålö’s rykte bland utbildningar. 
 
 
För att ta reda på hur studenter i respektive utbildningsområde ansåg om Ålö’s 

generella rykte fann vi två signifikanta skillnader. Gällande utbildning p<0,10(0,002) 

kan vi se genom figur 15 att det är fler högskoleingenjörer vilket stämmer till att Ålö 
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har ett gott rykte. Medan civilingenjörerna instämmer mer. En signifikant test på 

inriktning p<0,10(0,26) återfanns ett liknande resultat där maskininriktning i högre 

grad än elektronik ansåg att Ålö hade gott rykte om sig. Medan elektronik ansåg mer 

att Ålö inte hade det. 

 

	  

	  
Figur 16. Studenters syn på Ålö’s produkter. 
 
 

För att undersöka hur studenter såg på Ålö’s produkter och dess kvalitet kunde vi 

påvisa en signifikant skillnad vad gäller vilken utbildning studenten läste 

p<0,10(0,002). Högskoleingenjörer ansåg i högre utsträckning att Ålö tillverkade 

högteknologiska med kvalitet än de som läser till civilingenjörer (se figur 16). Ett 

liknande test mot vilken inriktning studenterna läste emot visade på en till signifikant 

skillnad p<0,10(0,014). Den signifikanta skillnaden kan förklaras med att de studenter 

som läser mot maskininriktning i högre grad anser att Ålö tillverkar högteknologiska 

produkter som har god kvalitet än de som läser mot elektronik.    
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Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer en diskussion att föras över det resultat studien genererat. 

Med denna diskussion vill vi tolka och lyfta upp resultatet tillsammans med den 

tidigare forskningen och de ramverk som föreliggande studie vilar emot. Även 

presenteras förslag på praktiska implementeringar för Ålö för hur de kan skapa ett 

varumärke som arbetsgivare. 

Employer branding och demografi 
EB har fått många förklaringar och definitioner men vi bör greppa begreppet enhetligt. 

Beroende perspektiv om det är ifrån en arbetstagare förklaras EB oftast vara 

uppfattningar av en arbetsplats eller arbetsgivare. Från en arbetsgivares perspektiv 

betraktas EB som ett verktyg till att locka till sig önskade medarbetare. Backhaus och 

Tikoo (2004) skrev att EB är en marknadsföring av sin arbetsplats både internt och 

externt och Edwards (2010) tar upp om psykologiska kontrakt som förklaras vara vad 

som förväntas mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dessa i kombination tror vi 

handlar om arbetsgivaren marknadsför olika intressanta innebörder att vara anställd i 

denna organisation. Det handlar också om att hålla det som ”lovats” vilket gör att 

medarbetare kan tala gott om sin arbetsplats. Detta tror vi skapar denna externa 

marknadsföring och ett värde av att vara anställd där medarbetare visar sitt nöje av sin 

arbetsgivare mot sin omvärld. EB bör även förstås som en pågående process där ett 

värde skapas hos individer av att vilja söka sig till en arbetsgivare. Det handlar om för 

organisationer att framhäva de värderingar som en organisation står för vilket kan 

hjälpa till att skapa en attraktiv uppfattning hos en målgrupp arbetstagare. Detta tror vi 

är en tids krävande process vilket Ålö bör arbeta med aktivt under en längre tid. 

 

Vidare finns det andra mer djupgående teoretiska perspektiv som föreliggande studie 

valt att tillmötesgå begreppet, EB som ett rent varumärke. Vad vi kan säga om 

varumärke är att det är ett viktigt verktyg för arbetsgivare att attrahera nya 

medarbetare med. Vi kan även beskriva utifrån tidigare forskning att varumärke har 

förklarats på en väldigt detaljerad nivå av Keller (1993) med många beståndsdelar. 

Detta vidareutvecklades av Aaker (1997) som gav oss ett konkret verktyg till att mäta 

attraktionen både inom varor och tjänster men även som arbetsgivare genom (Lievens 

& Highhouse, 2003).  
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För att koppla detta mer teoretiska mot subjektiva uppfattningar skrev Cable och 

Turban (2003) att rykte bör betraktas som en organisations varumärke. Vi anser att det 

är upptill arbetsgivaren och organisationen att skapa ett rykte och ett varumärke och 

det finns kunskap för att skapa rykte genom olika teoribildningar som utvecklats. 

Även använda dessa teorier som underlag till att den kunskap man har om olika 

målgrupper som önskas nås ut till på arbetsmarknaden. Det är en del av poängen med 

att förstå demografin (segmenteringen) enligt Fahy och Jobber (2006).  

	  
Vi vill i studien beskriva den demografiska bilden över studenter inom maskin- och 

elektronikinriktning hos både civil- och högskoleingenjörerna. De olika demografiska 

bakgrundsvariablerna i kartläggningen bör ge organisationer informationen om hur 

olika demografiska bakgrundsvariabler påverkar skattningar av vad en student ser 

som attraktiv arbetsgivare.  Genom att analysera studiens resultat har vi funnit att 

bakgrundsvariablerna ålder, antal studerade terminer och antalet år i arbetslivet har 

haft en effekt på de demografiska variablerna kön, utbildning och inriktning. 

 

Inledningsvis kan vi konstatera att könsfördelningen i föreliggande studie var 77 

procent män och 23 procent kvinnor vilket liknar SCB (2013)s prognos. Vi kan även 

konstatera att den största andelen kvinnor har valt att studera till civilingenjör. 

Innebörden av detta är att ingenjörsyrket ser ut att fortsätta vara dominerat av manliga 

studenter och att skillnaden mellan könen är stora. Här bör vi poängtera att 

fördelningen i kedjans första länk bör förbättras inom utbildningsväsendet där 

ingenjörer tar sin utbildning. Och som SCB (2013) antyder borde Universiteten 

erbjuda fler utbildningsplatser för att uppnå målet, dock är inte utbildningsväsendet 

vårt fokus. Utan vi kan tycka att vi kan bidra kunskap till arbetsgivarna som ett 

varumärke mot ingenjörerna på arbetsmarknaden för att göra arbetsgivarna mer 

attraktiva för kvinnor att vilja utbilda sig till ingenjörer. Eftersom att det finns ett 

behov av fler utbildade ingenjörer i framtiden bör det vara intressant att lägga extra 

fokus vad kvinnor ser som attraktiv och locka fler att vilja bli ingenjörer. För en 

ingenjör ser framtiden ljus ut på arbetsmarknaden vilket är ett starkt argument till att 

vilja bli ingenjör idag som ung. Det innebär också idag att arbetsgivaren på 

arbetsmarknaden måste kämpa för att nå dessa. Det är just denna faktor som gör att 

det är relevant att utveckla ett bra EB för en organisation som är i behov av 

ingenjörer.  
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Förutom kön har vi i föreliggande studie valt att studera andra demografiska 

bakgrundsvariabler som förklarar varför individer skattar som de gör och kan kopplas 

till livsstadier enligt Wallace Lings och Cameron (2012). Det som kan konstateras av 

resultatet är att studenter som studerar till högskoleingenjörer skattar överlag högre än 

de som studerar till civilingenjör. Även de studenter inom maskininriktning skattar 

högre än de studenter som studerar inom elektronik i båda utbildningarna. Det finns 

två huvudsakliga förklaringar till detta.  

 

Den första har en demografisk förklaring där vi bör förklara vilka civil- och 

högskoleingenjörerna verkligen är.Vi kan konstatera att högskoleingenjörsstudenterna 

generellt är äldre och har förmodligen mer arbetslivserfarenhet än 

civilingenjörsstudenterna. Detta visar ytterligare hur viktigt just erfarenheten är, detta 

kan relateras till den tidigare forskningen då Wallace, Lings och Cameron (2012) fann 

att olika livsstadier kan ha en inverkan på hur individer skattar. När vi har utvärderat 

resultaten har vi kommit fram till att det förhåller sig på följande sätt, en individ med 

mer erfarenhet bör har en bättre bild av vad som är viktigt för denne. Därmed bör 

denna individ skatta högre än en individ med mindre erfarenhet. Den andra 

förklaringen kan relateras till Collins och Stevens (2002) hur ett företag syns genom 

olika kanaler. Vi kan konstatera att Ålö genom sitt långa samarbete med 

högskoleingenjörer och speciellt mot inriktning maskin har etablerat sig starkare som 

potentiell och attraktiv arbetsgivare än de studenter som läser till civilingenjörer och 

mot elektronik. 

Instrumentella aspekter 
Lievens och Highhouse (2003) som var först med att studera EB med det 

instrumentella- symboliska ramverket kunde se att symboliska faktorer har större 

betydelse än instrumentella faktorer. Här vill vi istället analysera dessa faktorer 

enskilt och den instrumentella dimensionen i mindre fragment där vi kan jämföra med 

annan forskning. Två instrumentella aspekter som är intressanta att diskutera är 

“arbeta när hemorten” och “lön” Anledningen till detta är att vårt resultat på dessa två 

aspekter avviker från den tidigare forskningen. Wallace, Lings och Cameron (2012) 

fann att kvinnor gärna vill arbeta utomlands, men när vi frågade om det var viktigt att 

få arbeta nära hemorten tyckte kvinnorna att det var viktigare än vad männen tyckte. 
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Lön visade i föreliggande studie värderas högre av kvinnor än män. Då tidigare 

forskning av Wallace, Lings och Cameron (2012) visade att män värderar lön högre 

än kvinnor så var resultatet i vår studie lite oväntat.  

 

En tänkbar anledning till att det skiljer sig mellan vår studie och Wallace, Lings och 

Cameron (2012) är att vi studerat svenska ingenjörer. I Sverige pågår en stor debatt 

om jämställdhet där lika lön för kvinnor och män är en viktig fråga. Vi tror att detta 

kan ha betydelse och är en anledningen till varför kvinnorna anser att lönen är 

viktigare än männen. Detta väcker även frågan om kultur.  

 

Eftersom majoriteten av forskningen av EB mot marknadsföringen är utländsk bör vi 

fundera på hur olika kulturer kan påverka resultatet. Kultur kan vara en möjlig 

variabel vilket gör att vårt resultat avviker ifrån annan forskning. Vi kan även fundera 

på gällande löneskillnaden hur utvecklingen av jämställdhetsarbete kan påverka synen 

på attraktiv arbetsgivare här inom Sverige mellan könen. Detta borde vara intressant 

att studera utifrån ett genusperspektiv. Ytterligare en skillnad fann vi mellan kvinnor 

och män; detta var att kvinnor ansåg att en tillsvidareanställning var viktigare än vad 

män ansåg. Detta kan vi också koppla till den jämställdhets debatt som beskrevs ovan. 

Som en summering kan vi säga att kvinnor verkar skatta högre på frågor som rör 

anställningsfaktorer.  

 

SCB (2013) kunde i sin studie visa att en märkbar andel ingenjörer kunde tänka sig 

arbeta utanför sitt område. Även vår studie visade dessa tendenser och det är tydligt 

att civilingenjörerna i större utsträckning kan tänka sig att arbeta utanför sitt 

utbildningsområde jämfört med högskoleingenjörerna. Att det förhåller sig här kan ha 

att göra med att högskoleingenjörernas utbildning är lite mer specifikt inriktade på ett 

yrkesförberedande ämne. Civilingenjörerna däremot läser ytterligare två år och är en 

forskningsförberedande utbildning. Detta tror vi skapar större bredd i olika 

yrkeskarriär möjligheter.  
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Förslag till praktisk implementering för ÅLÖ 
Vi vill genom vår teoretiska bakgrund och vårt datamaterial erbjuda förslag och råd 

till hur Ålö kan göra ett par praktiska implementeringar till att stärka sitt varumärke. 

Först bör vi ställa oss frågan hur väl studenterna känner till Ålö. Keller (1993) 

framhåller varumärkets medvetenhet och styrka om hur väl individer känner till och 

kan tänka på ett varumärke.  

 

Vi kan förstå med signifikant skillnad att det är betydligt fler Högskoleingenjörer som 

känner igen Ålö än civilingenjörer.  Resultatet kan förklaras med det samarbete som 

råder mellan Ålö och Umeå Universitet. Vidare kan vi konstatera att 

högskoleingenjörerna med inriktningen maskin som Ålö har ett samarbete med ser 

Ålö som en attraktiv arbetsgivare i högre utsträckning än de som läser till 

civilingenjör mot elektronik. Detta visar att samarbetet med högskoleingenjörerna har 

bidragit till att Ålö stärkt sitt EB hos denna grupp. Det bör öka chanserna för Ålö att 

kunna konkurrera om dessa individer när de ska rekrytera ingenjörer, dock är 

konkurrens chansen störst inom denna grupp, högskoleingenjörerna.  

 

Samarbetet visar sig ha effekt när individer tillfrågades i vilka informationskanaler de 

har sett Ålö. Den vanligaste kanalen var Umeå Universitet. Överlag visar resultatet att 

högskoleingenjörerna är mer positiva till Ålö vad det gäller, produkt, rykte och igen 

kännedom. Vi är övertygade om att samarbetet mellan Umeå Universitet är faktorn 

som gör att det förhåller sig såhär. Här kan en koppling dras till den tidigare 

forskningen där Collins och Stevens (2002) skrev att tidiga aktiviteter har en positiv 

effekt på studenters syn hos en arbetsgivare. Den positiva effekten var en bredare 

medarbetarpool och att ryktet bidrog till goda ekonomiska konsekvenser. Till exempel 

behöver inte organisationer spendera ekonomiska resurser på reklam utan ryktet 

sköter att attrahera medarbetare.  

 

Samarbetet har haft en positiv påverkan hos högskoleingenjörerna som är mer positivt 

inställda till Ålö än civilingenjörerna. Dock bör vi notera att det är några som läser till 

civilingenjörer och inom elektronik som inte alls upplever Ålö som en attraktiv 

arbetsgivare. Det tyder på en mindre positiv indikator.  
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Vi behöver inte röra oss speciellt långt ifrån utbildningar och inriktningar för att få en 

annan bild av hur Ålö uppfattas bland studenter. Inte att förglömma handlar EB om att 

skapa ett varumärke och ett rykte bland potentiella medarbetare att vara en attraktiv 

arbetsgivare, rykte har visats vara en stark indikator enligt Collins och Stevens (2002). 

Vårt resultat visar en kontrast över hur studenter uppfattar Ålö. Vi tror därför att det 

inte räcker idag för Ålö att bara fokusera på en grupp studenter för att bygga ett starkt 

EB. Att förlita sitt rykte på en liten population, högskoleingenjörer mot maskin, gör 

att deras EB hamnar i en känslig situation. Det bör finnas fler antal individer som bör 

anse att Ålö är ett attraktiv arbetsgivare för att skapa en god atmosfär bland studenter 

att Ålö är intressant att söka sig till den dagen de går ut. Vi kan därför föreslå att Ålö 

bör bredda sig och involvera sig mer med civilingenjörerna och bland elektronik då 

Ålö också i sina produkter innebär avancerad elektronisk teknik när det gäller deras 

samarbete. 

 

Ett sådant samarbete skulle kunna förbättra civilingenjörernas kännedom om Ålö och 

få dem att se Ålö som en bra arbetsgivare. Vidare kan vi fundera på deras näst största 

källa till hur studenter känner till Ålö, kategorin “annat”. Annat är en kategori som är 

större än vanlig kommersiell reklam vilket gör det intressant att förstå vilka andra 

kanaler det kan tänkas handla om. Den kunskapen tror vi kan ha en strategisk 

betydelse eftersom att många verkar ha kommit i kontakt genom denna kanal.   

 

Keller (1993) framhåller varumärkets image och vilka favoritattributer instrumentella 

(påtagliga) och symboliska (icke påtagliga) som ett varumärke erbjuder och av dessa 

som skapar denna unikheten hos ett varumärke. Vilka möjligheter finns det för Ålö att 

göra sig unikt mot andra arbetsgivare? Vi bör förstå hur studenter har skattat på de 

olika dimensionerna för att kunna få kunskapen av vad som är viktigt vilket borde 

vara en indikator hur Ålö kan differentiera sig ifrån andra arbetsgivare på 

arbetsmarknaden. 

 

Lievens och Highhouse (2003) framhåller att symboliska attributer är en strategisk 

tillvägagångsätt att differentiera sig ifrån sina konkurrenter i liknande branscher. 

Därför lyfter vi fram dessa attributer här för att diskutera hur Ålö kan göra sig unik. 

Djärvhet, Spänning och Sofistikerat verkar ha en liten betydelse för ingenjörer i 

allmänhet.  
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Det återfinns ingen signifikant skillnad vad som är viktigt mellan de olika 

bakgrundsvariablerna vilket ger oss information var vi kan hitta fördelar till att 

marknadsföra mot arbetsmarknaden. Sofistikerat har en låg förklaringsgrad vilket gör 

att detta personlighetsdrag blir ointressant, Ålö behöver därför inte framstå sig vara ett 

prestigeföretag att arbeta inom. Dock kan vi fundera på de arbetsroller som kan tänkas 

erbjuda. Vi har kunnat konstatera att det finns möjligheter att erbjuda utlandstjänster 

vilket är bortom hemort. Ålö bör förslagsvis också framstå som en jämställd 

organisation för kvinnor. Dock är dessa instrumentella faktorer men vi tror att det kan 

finnas en symbolisk aspekt i att vara ett internationellt företag och arbeta med 

jämställdhetsfrågor, speciellt eftersom ingenjörsyrket är mansdominerat. De två 

viktigaste symboliska attributen är kompetens och djärvhet. Gällande djärvhet är det 

viktigt att inte ha en brysk ton och framstå alltför maskulint eftersom tidigare 

forskning har visat att det medför negativa konsekvenser. Kompetens skattar kvinnor 

som något viktigt, Ålö bör erbjuda en arbetsplats vilket är tillförlitligt och är 

framgångsrik det vill säga att Ålö är stabil på marknaden. Det bör därför vara viktigt 

att Ålö framstår som ett ledandeföretag inom sin bransch.  

Metoddiskussion 
Nedan följer först en diskussion om Datainsamlingsmetod och därefter diskuteras 

Studiens begränsningar och vidare studier. 

Datainsamlingsmetod 
Vi valde en kvantitativ forskningstradition som en lämplig metod eftersom vi behövde 

ett stort urval för att kunna göra en generalisering. Vårt mål var att samla in minst 100 

enkäter och vi fick in 147 enkäter, deltagandet var bra från både 

högskoleingenjörsstudenter och civilingenjörsstudenter. Därmed anser vi att 

datainsamlingen var lyckad. 

Enligt Bell (2006) är utformningen av en enkät svårare än vad man föreställer sig. Det 

är därför av vikt att forskaren tänker igenom hur frågorna formuleras. Risken är att 

respondenten inte uppfattar frågorna korrekt vilket medför att resultat kan bli 

obrukbart. Ord kan tolkas olika beroende på individ därför är det viktigt att vara 

specifik och tydlig i utformningen av enkäten, (Bell, 2006).  

Vi har under datainsamlingen inte upplevt att ordval och utformningen av påståenden 

varit utmanande att utforma. Dock har vi noterat att det har kommit in andra 
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inriktningar av civilingenjörer vilket kan påverka resultatet. Vi anser att vi borde ha 

utformat enkäten tydligare och innefatta fler alternativ var respondenterna tillhörde i 

sin utbildning och inriktning. Detta hade givit oss bättre möjligheter att säkra 

validiteten i datamaterialet där vi har kunnat identifiera varje enskild observation 

tillhörighet.    

 

Det som inte fungerat bra i datainsamlingen var att vi inte kunde träffa de personer 

som läser sista året på respektive civilingenjör och högskoleingenjör programmen då 

de skrev sina examinationsarbeten och befann sig på olika orter. Ytterligare en grupp 

högskolestudenter som studerade elektronik var utspridda på valfria kurser och kunde 

därför inte medverka. Detta har gjort att vi inte kunde träffa alla åldergrupper vilket 

gör att vi gått miste om många studenters intressanta åsikter.  

Efter att ha genomfört studien kan vi inte se att en annan metod skulle ha gett oss ett 

bättre resultat. Vår metod gav oss ett brett urval och vi hade inte allt för stort bortfall. 

Till föreliggande studie anser vi att en enkät var ett lämpligt val. Det är av intresse att 

använda andra metoder i vidare studier då vår forskningstradition har sina naturliga 

begränsningar enligt Eliasson (2006). Forskaren kan inte gå på djupet i datamaterialet, 

en kvantitativ metod fokuserar mer på att nå en bredd i datamaterialet. 

Studiens begränsningar och vidare studier 
Det finns begränsningar i föreliggande studie som vi i detta avsnitt vill ta i beaktning 

för att kunna ge förslag till vidare forskning. Den största begränsningen är som vi 

nämnde ovan att ingenjörerna som studerar sin sista termin inte finns med i 

datamaterialet. Eftersom vi tidigare diskuterat innebörden av erfarenhet är det en stor 

förlust att inte fått ta del av dessa individer. De som studerat längst ligger även 

närmast att starta sina karriärer och kan mycket väl haft bestämda åsikter om vad de 

värderar hos en arbetsgivare. Det borde vara rimligt att en ingenjör som studerar sista 

terminen har en djupare tankegång än vad en nybörjare har.  

 

Bortfallet som tillkom bland civilingenjörerna eftersom deras klasser innehöll 

internationella studenter var oväntat. Vi kände inte till att klasserna innehöll flera 

nationaliteter.  

Med tanke på att Ålö är ett multinationellt företag på en global arbetsmarknad bör det 

vara rimligt att kultur bör spela in hur individer skattar en attraktiv arbetsgivare. Vi 
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ser även detta bortfall som en positiv aspekt då vi därmed kan säkerställa att vårt 

resultat svarar för endast svenska ingenjörsstudenter i Umeå. Detta är viktigt när vi 

tror att olika kulturer och etniciteter kan skatta aspekter olika. Det är även viktigt att 

poängtera att denna studie bara kan tala för hur ingenjörerna från Umeå Universitet 

ser på en arbetsgivare. För att kunna få en bredare bild av svenska ingenjörer måste 

studier göras på flera olika Universitet och Högskolor. 

Framtida forskning 
Till framtida studier kan det vara av intresse att studera de individer som går sin sista 

termin som snart ska ut i arbetslivet. Detta kan göras både utifrån en kvantitativ 

tradition, men för att få en djupare förståelse i ämnet bör en kvalitativ 

forskningsansats användas. Som tidigare nämnt i denna studie är EB något som 

praktiseras i stor utstäckning i samhället men studier av akademisk art är begränsad. 

Därför är det av intresse att fortsätta studera EB och ta fram nya kunskaper. 
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Bilaga 1 
	  

Enkät 
 

Enkät Ingenjörers syn på en arbetsgivare 
 

Hej vi är två studenter som läser på mastersprogrammet i ledarskap & organisation vid Umeå 
Universitet. Vi skriver vår magisteruppsats som handlar om hur ingenjörer ser på sin framtida 
yrkeskarriär. Vi vore väldigt glada om du kunde hjälpa oss med att fylla i enkäten nedan. Du 
kommer vara helt anonym och informationen kommer endast att användas till att besvara 
studiens frågeställningar och ditt deltagande är helt frivilligt. 
 
1.Ålder/Årskurs: Fyll i korrekt siffra för dig - Övriga frågor sätt ett kryss på den rad 
som stämmer på dig. 
 
1aÅlder:____År gammal 
 
1b Kön: Kvinna____ Man____ 
 
1c Typ av utbildning: Civilingenjör____ Högskoleingenjör____ 
 
1d Utbildningsinriktning: Maskin____ Elektronik____  
 
1e Hur många terminer har du studerat på nuvarande program: ____ terminer 
 
1f Hur många år i arbetslivet har du sammanlagt?:_____antal år 
 
2. Påståenden 1=Stämmer inte alls in på mig, 6=Stämmer mycket väl in på mig. Ringa in 
ETT svar alternativ (1-6) som du tycker stämmer in på dig. 
 
2a När jag söker en anställning är lön viktigt för mig  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2b När jag söker en anställning är det viktigt att företaget är utmanande  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2c När jag söker en anställning är det viktigt att företaget har hög status  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2d När jag söker en anställning är det viktigt med bra arbetskamrater 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2e När jag söker en anställning är det viktigt att arbetet är inom mitt utbildningsområde  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
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2f När jag söker en anställning är stimulerande arbetsuppgifter viktigt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2g När jag söker en anställning är det viktigt för mig att företaget är trovärdigt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2h När jag söker en anställning är det viktigt för mig att företaget är innovativt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2i När jag söker en anställning är anställningstrygghet/möjlighet till tillsvidareanställning 
viktigt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2j När jag söker en anställning är det viktigt att företaget är framgångsrikt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2k  När jag söker en anställning är det viktigt att jag får vara utomhus  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2l När jag söker en anställning är det viktigt för mig att jag får arbeta med kroppen  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2m När jag söker en anställning är det viktigt för mig att företaget ger mig möjligheten att 
utvecklas  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2n När jag söker en anställning är det viktigt för mig att företaget visar hänsyn till min vilja 
att bilda familj (möjlighet till föräldraledighet)  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2o När jag söker en anställning är det viktigt för mig att företaget är tillförlitligt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2p När jag söker en anställning är det viktigt att företaget är stabilt på marknaden 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2q När jag söker en anställning är det viktigt att företaget ger utrymme för att har roligt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2r När jag söker en anställning ska företaget anses vara prestigefullt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2s När jag söker en anställning är det viktigt att företaget har en ödmjuk attityd               
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
 
2t När jag söker en anställning är det viktigt för mig att företaget är kreativt  
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(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2u När jag söker en anställning är det viktigt att företaget är exklusivt  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2v När jag söker en anställning är det viktigt att företaget erbjuder mig häftiga arbetssysslor  
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2w När jag söker en anställning är det viktigt att företager erbjuder flexibla arbetstider   
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
2x När jag söker en anställning är det viktigt att arbetsplatsen är geografiskt nära min hemort 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
 
 
 
3.ÅLÖ  
 

 
 
3a Känner du igen denna logon?     JA___ NEJ___ 
 
3b Hur lång tid tog det för dig att känna igen logon 
(Långsamt)     1                2                3                4               5               6      (Snabbt) 
 
3c I vilka sammanhang har du sett logon eller hört talas om företaget ÅLÖ (ringa in de 
alternativ/en som stämmer på dig. 
 
Reklam        Familj/Kurskamrater       Universitetet       Sociala medier       Event        
Annat        
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Känner du till något av följande varumärken?  
3d QUICKE: JA___ NEJ___ 
3e TRIMA: JA___ NEJ___ 
 
3f ÅLÖ är en attraktiv arbetsgivare för mig 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
3g ÅLÖ tillverkar en kvalitativ högteknologisk produkt 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
ÅLÖ är innovativa och kommer med nya lösningar 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
ÅLÖ har ett gott rykte hos allmänheten 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer) 
 
ÅLÖ är ett företag som jag ofta ser i reklam/sociala medier/olika event 
(Stämmer inte)     1                2                3                4               5               6      (Stämmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


