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Abstract  
Bristen på kompetent och utbildad arbetskraft inom det tekniska området är påtagligt för 
många organisationer idag och Indexator Rotator Systems är en av dem. Det geografiska läget 
för företaget Indexator Rotator Systems presenterar ännu en utmaning i konkurrensen om 
arbetskraften med andra arbetsgivare. För att trygga en långsiktig kompetensförsörjning krävs 
därför en strategi och en detaljerad handlingsplan om vad den framtida arbetskraften söker och 
prioriterar hos arbetsgivare. En handlingsplan bör även innehålla hur man ska komma fram till 
och synas hos den aktuella arbetskraften. Med hänsyn till Indexator Rotator Systems 
geografiska läge blev det också aktuellt att undersöka hur långt studenter är beredda att pendla 
till en arbetsgivare. Kvantitativ metod användes för att operationalisera frågeställningarna och 
studien genomfördes med hjälp av en enkät. Enkäten delades ut till ungefär 160 
ingenjörsstudenter med endast ett mindre bortfall. Resultatet visar för det första att studenter 
börjar med att söka jobb inom deras utbildningsområde i slutet av utbildningen och att 
personliga kontakter tillsammans med företagens hemsidor verkar vara den mest använda 
kanalen vid jobbsökning. Studie bekräftade även vad tidigare undersökningar kommit fram till 
gällande den längsta acceptabla pendlingstiden som ligger runt 40 till 45 minuter. Resultatet 
från denna studie tillsammans med tidigare forskning visar att det är lärandet, innovationen, 
ledarskapet och arbetskulturen som studenter särskilt prioriterar hos sina framtida 
arbetsgivare. Tillsammans med den tidigare forskningen från liknande kontexter i bland annat 
Norge dras därför slutsatsen att en organisation i Skandinavien gynnas mer av att satsa på 
immateriella värden för att attrahera arbetskraften än att satsa på materiella värden som 
exempelvis lön. 

Nyckelord: Employer Branding, Ingenjörer, Strategisk kompetensförsörjning, Pendling, 
Jobbsökande, Utvecklingsmöjligheter, Ledarskap och arbetskultur 
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Inledning 
Världens industrier och organisationer söker ständigt efter konkurrensfördelar. Det kan handla 
om att erbjuda det mest prisvärda alternativet genom exempelvis effektivisering av 
produktionen. Sökandet efter kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar har även bidragit till 
att organisationer idag allt oftare flyttar delar av verksamheten till länder med lägre 
produktionskostnader. Differentiering genom pris är dock inte det enda sättet att särskilja sig 
gentemot konkurrenter. Att erbjuda unika och högkvalitativa produkter på marknaden kan vara 
en annan metod för att hitta lönsamma segment på marknaden. För att lyckas med det är dock 
organisationer i behov av en kompetent och innovativ personalstyrka.  
 
Det som beskrivs ovan gäller inte bara för stora internationella företag utan effekterna av 
exempelvis globaliseringen syns även hos mindre företag. Svenska organisationer kan inte 
matcha de låga kostnaderna på exempelvis löner och pensioner som andra mindre utvecklade 
länder kan erbjuda. För svensk industri har därför kvalitet, snarare än kvantitet, blivit ett 
ledord. För att uppnå det står många organisationer inför stora utmaningar när efterfrågan av 
de främsta och bästa individerna på arbetsmarknaden ökar. Enligt Olle Dahlberg (2009), 
utredare på Sveriges ingenjörer kommer tillgången på ingenjörer stadigt att minska medan vi 
ser en progressiv ökning av efterfrågan på ingenjörer till 2030. Prognosen kan observeras i 
Figur 1. 
 

 
Figur 1. Prognos över tillgång och efterfrågan på ingenjörer (Dahlberg 2009 s. 2) 

 
Det ökade behovet och minskande tillgången på både högskole- och civilingenjörer bekräftas 
även av Statistiska Centralbyrån (2011). Rapporten ”Trender och prognoser” förutspår en 
kraftigt ökad efterfrågan på högskole- och civilingenjörer. Några av de påverkansfaktorer man 
ser på den minskade tillgången av ingenjörer är bland annat ökade pensionsavgångar och 
antalet som examineras. 
 
Ett relativt nytt fenomen har vuxit fram för att möta konkurrensen om arbetskraften. 
Fenomenet och begreppet är Employer Branding som främst i slutet på 1990-talet och början 
av 2000-talet började etablera sig, framförallt i Storbritannien och USA (Barrow et al. 2007). 
Begreppet är svårdefinierat då det implementeras och tolkas på olika sätt av olika organisationer 
och hämtar vetenskap från områden som exempelvis management, organisatoriskt beteende, 
marknadsföring och HR. Återkommande frågor är exempelvis om idéerna från traditionell 
marknadsföring enkelt kan överföras till Employer Branding? Är det en framtida lösning eller är 
det bara ytlig retorik?  
 
En organisation som påverkas av de ovan nämnda trenderna är Indexator Rotator Systems, en 
industri som specialiserar sig i tillverka rotatorer till skogsmaskiner. Med placering i 
Västerbotten har företaget p.g.a. det geografiska läget en utmaning att locka till sig ingenjörer 
och teknisk arbetskraft. Som ett första steg i en kommande strategi är det därför av vikt att 
undersöka vad som attraherar personal att söka sig till en specifik organisation. Den här studien 
kommer att undersöka ovan nämnda områden och förhoppningsvis ge ett översiktligt underlag 
till den planerade strategin. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktor som är viktiga för att trygga en långsiktig 
kompetensförsörjning för Indexator Rotator Systems samt att se vilka av dessa faktorer som bör 
prioriteras i en handlingsplan. 

Frågeställningar 

 

1. Vad söker studenter efter hos framtida arbetsgivare? 

2. När och genom vilka forum söker studenterna arbete? 

3. Hur ställer sig studenter till pendling? 

Tidigare forskning  
Employer Branding (hädanefter EB) kan definieras på flera olika sätt beroende på vilket 
forskningsområde personen väljer att utgå från. En enhällig definition av begreppet finns inte 
då det bygger på forskning från olika områden, bl.a. organisatoriskt beteende, marknadsföring, 
management och HR. Denna studie utgår från Dyhres (2014) definition, som ett 
arbetsgivarvarumärkes förmåga att skapa effektiva metoder för att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt personal. Den definitionen valdes då den på ett pedagogiskt sätt beskriver begreppet 
och är aktuell i en svensk kontext. Med utgångspunkten i Dyhres definition har en översiktlig 
och strukturerad introduktion skapats utifrån forskningen kring begreppet EB, som senare följs 
av fördjupande litteratur kopplat till frågeställningarna. 

Introduktion till Employer Branding   

Vad har då framgångsrika EB för egenskaper? Företag som Google, Siemens och Coca Cola är 
några exempel på företag som har lyckats med att attrahera talanger. Frågan är hur? För att ge 
svar på den frågan har Moroko och Uncles (2008) utfört djupintervjuer med experter på de 
områdena som EB berör, exempelvis marknadsföring och HR. Intervjuerna med experterna 
resulterade senare i den typologi som syns i Figur 2. 

 

Figur 2. Typologi om egenskaper hos framgångsrika EB (Moroko och Uncles 2008 s 169) 

De två dimensionerna som växte fram ur intervjuerna kan ses i Figur 2. Den första dimensionen 
är Attraktivitet som relaterar till fältet marknadsföring. Dimensionen påminner om det man 
redan vet beträffande konsumentmarknadsföring (Moroko och Uncles, 2008). För att bli 
attraktiva måste för det första organisationen vara igenkännbar. Medvetenhet om 
organisationen och dess existens är nyckeln till att överhuvudtaget bli påtänkt som en framtida 
arbetsgivare. För det andra måste organisationen även ses som relevant i förhållande till 
arbetssökaren, d.v.s. att organisationen erbjuder specifika fördelar riktat mot den yrkesgruppen 
som arbetssökaren tillhör. Att vara relevant innebär då också att man känner till vad ens 
segment eller målgrupp vill ha av en arbetsgivare. Slutligen måste även arbetsgivarvarumärket 
vara differentierat mot den direkta konkurrensen vilket innebär att organisationer måste arbeta 
med att skapa unika element i arbetsgivarvarumärket för att synas (Moroko och Uncles 2008). 
Att ställa sig frågan, ”vad är skillnaden mellan att jobba hos vår arbetsgivare jämfört med en 
annan konkurrerande arbetsgivare?” 

Den andra dimensionen i Figur 2 är Accurate, som härefter kallas träffsäkerhet. Att vara 
träffsäker är att arbeta med de psykologiska kontrakten och försäkra sig om att det man lovar 
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arbetssökarna levereras. Psykologiska kontrakt består av de förväntningar och löften som växer 
fram hos arbetssökarna genom exempelvis varumärket, annonser och intervjuer. Ur en 
organisations perspektiv handlar det om att skapa ett aspirerande psykologiskt kontrakt för 
arbetssökarna, utan att överdimensionera de positiva aspekterna och förväntningarna. Detta 
blir viktigt eftersom brutna psykologiskt kontrakt resulterar i ett sämre rykte och som följd ett 
sämre EB. Träffsäkerhet innebär också skapandet av en samstämmighet mellan organisationens 
generella marknadsföring och arbetsgivarmarknadsföringen. Den samstämmigheten är viktig då 
många arbetssökare inte bygger sina förväntningar på en arbetsgivare utifrån dennes 
arbetsgivarmarknadsföring utan hämtar förväntningarna från organisationens generella 
marknadsföring. Till exempel kanske en arbetstagare förväntar sig att få vara innovativ och 
kreativ bara för att den arbetar för Apple med tanke på deras produkter och tjänster. Enligt 
typologin handlar det sammanfattningsvis om att skapa träffsäkerhet och attraktivitet. 
Förenklat betyder det att göra målgruppen medveten om organisationen och att hålla sina 
psykologiska kontrakt (Moroko och Uncles 2008). 

Resultaten från Moroko och Uncles studie (2008) återkommer i många andra studier och ett 
antal särskilt intressanta redovisas nedan. Biswas och Suar (2014) lämnade ut enkäter till över 
300 högt uppsatta chefer och resultatet visade att realistisk information om jobbet i annonser 
och kommunikation av både bra och dåliga egenskaper under rekryteringen skapade 
attraktivitet. Det bidrog även till lojalitet och mindre personalomsättning. Det kan i sin tur 
jämföras med träffsäkerheten och det psykologiska kontraktet från typologin av Moroko och 
Uncles (2008). Realistisk information var dock inte den starkaste orsaken till ett bra EB. 
Ledarskapet var den starkaste orsaken och specifikt ledarskapet hos ledningen. En ledning som 
tar ett stort intresse i EB bidrar till att behålla talang delvis för att anställda identifierar sig mer 
med ledningens handlingar än med formella meddelanden enligt Martin (2009). En annan 
anledning anses vara att det är ledningen som bygger organisationens image och logiskt nog är 
det ledningen som av medarbetarna ses som deras arbetsgivare och inte organisationen som en 
enhet.  

Vidare visar Biswas och Suar (2014) att Corporate Social Responsibility1 (CSR), demonstrering 
av stöd mot anställda och rättvisa i belöningarna hade positivt samband med ett lyckat EB. En 
annan studie genomförd av Edwards (2010), där attraktivitet är en central del likt Figur 2. 
Forskningen i den studien visade att en organisations rykte är centralt för att attrahera 
jobbsökare. Ryktet som i sin tur har ett samband med bland annat medvetenheten om 
organisationen, organisationens framgång och CSR-arbete. Det resultatet går också att koppla 
ihop med typologin och begreppet attraktivitet. 

Resultat från bland annat Collins och Han (2004) visar att en organisations EB också är mest 
effektivt när den samordnas med företagets generella marknadsföring eftersom 
marknadsföringen syftar till att öka medvetenheten om företaget. Vänder vi oss till typologin 
igen går det resultatet ihop med begreppet träffsäkerhet. Presentationen av en överdriven 
positiv bild skapar sannolikt orealistiska förväntningar vilket konsekvent leder till högre 
personalomsättning enligt Edwards (2010). Det resultatet kan också kopplas begreppet 
träffsäkerhet i typologin. 

Attraktiviteten hos organisationer har även ett samband med hur mycket de anställda kan 
identifiera sig med organisationen. Många teoretiker påstår att vi människor vill kunna 
identifiera oss med något, exempelvis en grupp eller en organisation (Edwards 2010). Därför är 
det viktigt i arbetet med EB att uppmuntra anställda till att identifiera sig och dela 
organisationens värderingar (Edwards 2010). Det kan låta basalt, men för arbetstagare som 
identifierar sig med organisationen är det minder sannolikt att de vill byta arbetsplats jämfört 
med personer som inte gör det (Cole och Bruch 2006). Öppen kommunikation inom företaget, 
demonstrering av rättvisa samt demostrering av stöd mot anställda har visat sig ha ett samband 
med högre identifikation. 

                                                             

1 Corporate Social Responsibility  är en idé om att företag ska ge tillbaka till samhället och ta ansvar. Det kan exempelvis 

vara att skänka en del av sina intäkter till välgörande ändamål som exempelvis barncancerfonden eller att 

klimatkompensera sina utsläpp genom att plantera träd i regnskogen. Hänsyn inom CSR brukar ofta tas till etiska, 

sociala och miljömässiga aspekter (CSRguiden, 2015).   
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Under introduktionen har det framkommit att det psykologiska kontraktet är viktigt att hålla, 
men det räcker inte för att vara attraktiv utan kontraktet måste även vara unikt enligt Edwards 
(2010). Differentieringen av det psykologiska kontraktet är därför centralt i begreppet 
attraktivitet. För att differentiera sig hjälper det organisationer att veta och förstå vilka olika 
förväntningar ett psykologiskt kontrakt kan bestå av. Det kan följaktligen bestå av två element: 
Transaktionella element och Relationella element. Det transaktionella elementet syftar till 
förväntningar på ekonomiska utbyten medan det relationella elementet syftar på förväntningar 
på förtroende för organisationen och dess förmåga att agera rättvist (Edwards 2010). Martin och 
Hetrick (2006) adderar ytterligare ett element: det Ideologiska elementet. Det ideologiska 
elementet består av arbetstagarens förväntningar på organisationen att handla i linje med vissa 
principer eller värderingar. De menar att arbetet mot ett ideologiskt mål kan fungera som en 
personlig belöning för de anställda, exempelvis att de som jobbar där vill bli förknippade med de 
värderingar som organisationen står för. 

 

Det som gör delarna av det psykologiska intressant att arbeta med utöver differentieringen mot  

Att arbeta med sitt psykologiska kontrakt utifrån modellen i Figur 3 hjälper organisationen att 
differentiera sig mot konkurrensen. Det är dock inte enda anledningen till att modellen blir 
relevant, utan ett kontrakt med ett högt ideologiskt och relationellt värde bidrar även till en 
image formad mot symboliska värden. Ett exempel på symboliskt värde är Starbucks som 
förutom att det säljer kaffe också associeras med umgänge och gemenskap. I praktiken innebär 
det att man inte bara besöker Starbucks för kaffets skulle utan även för kaffedrickandets 
symboliska värde. Ett arbetsgivarvarumärke byggt på symboliska värden leder på ett liknande 
sätt till att de anställda blir mindre fokuserade på ekonomiska och materiella kompensationer 
(Edwards 2010).  

Sammanfattningsvis har det under denna rubrik gjorts en introduktion med utgångspunkt i en 
typologi bestående av två centrala dimensioner länkat till ett framgångsrikt EB. Den första, som 
kallats attraktivitet och den andra som kallats träffsäkerhet. Under genomgången har resultat 
från ett antal andra studier också presenterats och kopplats ihop med typologin med syftet att 
skapa en överblick och struktur på introduktionen till den tvärvetenskapliga litteraturen. Andra 
aspekter som har ett positivt samband med ett gott EB har även presenterats såsom aktivt CSR-
arbete, uppvisande av stöd mot anställda och ett rättvist agerande.  

Differentiering av det 
psykologiska kontraktet 

Ideologiska elementet 
Organisation ska handla i linje 

med ett legitimt ideologiskt syfte 

Transaktionella 
elementet 

Ekonomiska utbyten 

Relationella elementet 
Förtroende för organisationen och 

dess förmåga till rättvisa 

Figur 3. De olika elementen av ett psykologiskt kontrakt (Edwards 2010). 
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Attityder till pendling och forum för jobbsökande 

En annan viktig fråga för jobbsökandes mottaglighet att flytta till en mindre ort är 
pendlingsmöjligheter. Sandows och Westins (2006) rapport från transportsforskningsenheten 
vid Umeå Universitet behandlar hur långt personer är beredda att pendla till arbetet i 
Västerbotten, både i tid och också avstånd. Den önskade och längsta acceptabla restiden till 
arbetet med olika färdmedel som rapporten presenterade kan ses i Figur 4. Den genomsnittliga 
längsta acceptabla restiden ligger runt 40 minuter för de flesta färdmedlen.  

 

Figur 4. Genomsnittliga önskade respektive längsta acceptabla restiden med olika färdmedel (Sandow och Westin 2006 

s. 46) 

En av de absolut viktigaste strategiska utmaningarna för arbetsgivare när det kommer till EB är 
att använda resurser bestående av tid och pengar på rätt plats och vid rätt tillfälle. 
Utgångspunkten i frågeställning 2 är en studie av Chhabra och Sharma (2014) där det 
undersöktes vilken kanal management studenter föredrog för främjande av en arbetsgivare. 
Figur 5 från den studien visar att 32 % av studenterna föredrog jobbportaler medan 29 % 
föredrog företagsbesök och presentationer.  

 

 

Figur 5. Föredragen kanal för främjande av arbetsgivare (Chhabra och Sharma 2014 s. 54) 

Vad lockar arbetskraften? 

För att operationalisera och mäta EB har många studier försökt skapa ett mätinstrument som 
kan fånga den komplicerade helheten av begreppet. Ett uppmärksammat mätinstrument är den 
så kallade EmpAt-skalan som testats och vunnit stöd i flertalet studier från olika delar av 
världen. EmpAt-skalan utvecklades först av Berthon et. al. (2005), som med 683 studenter som 
respondenter strävade efter att utveckla en reliabel skala. Olika signifikans-, reliabilitets- och 
validitetsanalyser resulterade slutligen i en skala med 25 olika punkter om vad studenterna 
värderade hos framtida arbetsgivare. De 25 olika punkterna delades senare in i 5 olika 
kategorier som kan ses i Figur 6.  

Den första kategorin kallas för innovationsvärde, vilket är i den grad jobbsökare värderar 
innovation och produktkvalitén vid val av arbetsgivare. Den andra kategorin är utvecklingsvärde 
som operationaliserar i vilken grad jobbsökare värderar karriärmöjligheter, 
kompetensutveckling och personlig utveckling (psykologiskt värde) vid val av arbetsgivare. Den 
tredje kategorin är socialt värde som operationaliserar i vilken grad jobbsökare värderar 
arbetsmiljö och förhållandet till arbetskollegor och ledarskapet vid val av arbetsgivare. Den 
fjärde kategorin är ekonomiskt värde som operationaliserar i vilken grad jobbsökare värderar 
ekonomiska fördelar och anställningstrygghet vid val av arbetsgivare. Den sista och femte 
kategorin är användningsvärde som operationaliserar i vilken grad jobbsökare värderar 
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tillhörigheten och att organisationen ger något tillbaka till samhället (Sivertzen 2013). Alla 
kategorier visade sig ha ett samband med arbetsgivarvarumärkets värde (Berthon et. al. 2005).  

 

Berthons et. al. (2005) studie utfördes dock i Australien och kulturella skillnader mellan 
skandinaviska länder och Australien gör överförbarheten möjlig att ifrågasätta. Resultatet 
kunde troligt bli annorlunda i Skandinavien. EmpAt har därför testats bland annat på 
ingenjörsstudenter i Norge av Sivertzen et. al (2013). Sivertzen skapade ytterligare en kategori 
kallad psykologiskt värde som relaterar till personlig utveckling. De norska 
ingenjörsstudenterna visade att det fanns kopplingar mellan en organisations rykte och EB. 
Värden hos organisationer som förbättrade deras rykten var dess psykologiska värde, 
användningsvärde och innovationsvärde. Detta tyder på att en organisation i Skandinavien 
kanske är smartare om den koncentrerar sig på att skapa icke materialistiska värden, som t.ex. 
innovation, lärande och personlig utveckling (Sivertzen et. al 2013). 

Metod 
Baserat på det som framkom genom litteraturgenomgången så har ett antal hypoteser relaterat 
till hur man säkrar kompetensförsörjningen vuxit fram. För att svara på de frågeställningarna 
testas dessa hypoteser empiriskt. Enligt Bryman (2011) är en kvantitativ metod bättre anpassad 
för hypotesprövande undersökningar, då metoden ofta är mer preciserad i vad den mäter, vilket 
är anledningen till att vi väljer en kvantitativ inriktning. Av de olika kvantitativa verktygen för 
att samla in data valde vi enkät i den här studien. Andra motiv till att välja en kvantitativ metod 
och specifikt enkät var att området har varit föremål för tidigare forskning där enkät har varit ett 
återkommande verktyg. Det ger oss en referensram att utgå ifrån och tidigare resultat att 
jämföra med. Valet av enkät gav även möjlighet att på ett effektivt sätt samla in mycket data på 
kort tid samt att kunna generalisera resultatet till en större grupp. 

En avgränsning vi genomfört är att endast utreda vad som attraherar arbetskraften till en 
organisation. Ursprungligen ingick även frågeställningar om hur man bäst behåller personal. 
För att svara på det skulle man behöva anpassa metoden till ett inomorganisatoriskt perspektiv 
och besöka en eller kanske t.o.m. flera organisationer för en rättvisande bild. Med det i åtanke 
valde vi därför att, utöver pendlingsfrågan och tidsfrågan, avgränsa studien till att enbart 
fokusera på hur man attraherar arbetskraft. Tidsfrågan anses vara strategiskt viktig i allmänhet 
och pendlingsfrågan strategiskt viktig för Indexator Rotator Systems geografiska läge. 

Efterfrågan på ingenjörer är idag hög och enligt Dahlberg (2009) kommer utbudet att minska på 
sikt, vilket leder till att det i framtiden kommer bli större utmaningar att hålla en jämn 
kompetensförsörjning inom tekniska områden. En inriktning på ingenjörer och teknisk personal 
är därför en relevant utgångspunkt i den här undersökningen. Beslutet att skriva mot en 
uppdragsgivare ger även studien möjligheten att förankra frågeställningar i verkligheten och i de 
utmaningar som många organisationer står inför idag. Inte minst inom den norrländska 
kontexten, där stora geografiska avstånd skapar nya utmaningar.  

Användningsvärde 

 

Ekonomiskt värde Socialt värde 

Utvecklingsvärde 

Innovationsvärde eller 

intresse 

EmpAt skalans 

kategorier 

Figur 6. Kategorierna relaterat till EmpAt skalan 
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Litteratursökningen 

Studien har föregåtts av en litteratursökning där bland annat vetenskapliga artiklar, 
populärvetenskapliga artiklar, tidskrifter och böcker ingått. Olika verktyg har använts för att 
underlätta litteratursökningen och organiseringen av den, däribland Mendeley Desktop och 
Google Scholar. Samtliga databaser kopplat till Umeås Universitets bibliotek har även sökts på 
och sökord som Employer Branding, Attractive och Retain har använts. Övriga källor för 
relevanta data har Statistiska Centralbyrån och förbundet Sveriges Ingenjörer bistått med. 

Sammantaget har detta gett studien cirka 15-20 olika referenser. För att säkra kvalitén på 
litteraturen har peer reviewed varit utgångspunkt för de vetenskapliga artiklarna och pålitliga 
organisationer som Statistiska Centralbyrån och Sveriges Ingenjörer använts för övriga data. 
Direkt kontakt har även tagits med forskare till den citerade litteraturen för rådgivning. 
Rådgivningen bestod av hjälp med frågekonstruktionen till enkäten (Personlig kommunikation 
A.-M. Sivertzen, 2015-03-31). 

Frågekonstruktionen till enkäten 

Under detta stycke beskrivs konstruktionen av frågorna och strukturen av enkäten (se bilaga 1). 
Litteratursökningen ligger till grund för konstruktionen och formuleringarna. Vidare följer även 
en motivering varför vi valt att 0perationaliseras frågorna enligt den här strukturen. 

Bakgrundsinformation, attityder till pendling och planering av jobbsökande 

Enkäten inleds med bakgrundsinformation om respondenterna. De olika bakgrundsvariablerna 
har valts för att de tros kunna vara till hjälp under analysen. Variablerna som använts är kön, 
ålder, utbildning, arbetserfarenhet, hemmavistelse, familj och civilstånd. 

Sandows och Westins (2006) rapport har operationaliserats till två frågor i enkäten (Bilaga 1) 
under rubriken ”Pendlingstid till jobbet”. En fråga syftar att ta reda på vad en rimlig tid är att ta 
sig till jobbet och en fråga om vad respondenterna anser är den längsta acceptabla restiden till 
jobbet. Till den senare frågan har även två frågor om flexibel arbetstid och arbete hemifrån lagts 
till för att undersöka om de förmånerna har någon påverkan på respondenternas inställning till 
längre pendling. 

Chhabras och Sharmas (2014) forskning operationaliserades till tre frågor i enkäten (Bilaga 1) 
under rubriken ”När och var söker du ett jobb?” för att svara på studiens andra frågeställning. 
Frågorna syftar att ta reda på när respondenterna planerar med att börja söka jobb inom deras 
utbildningsområde och vilka kanaler de föredrar. 

Vad lockar arbetskraften? 

Frågorna från studien av Sivertzen et. al. (2013) har delvis använts som grund till studiens första 
frågeställning. Enkäten har kategoriserats i fyra frågekategorierna under rubriken ”Vad lockar 
dig att söka ett jobb?”. Där fick respondenterna först uppge vad de anser är avgörande hos en 
arbetsgivare när de söker ett jobb, för att senare validera det genom att låta respondenterna 
rangordna de olika kategorierna mot varandra. Det för att se vad de helst vill om de tvingas att 
prioritera. Skalan av rangordningen vänds baklänges i resultatdelen för att göra presentationen 
av data tydligare. De fyra frågekategorierna i denna studiens enkät presenteras i punktform 
nedan. 

De fyra frågekategorierna: 

 Ekonomisk kompensation och övriga förmåner  

 Utvecklingsmöjligheter  

 Värdegrund 

 Ledarskap och arbetskultur  

Ekonomisk kompensation och övriga förmåner består av frågor från ekonomiskt värde i EmpAt 
skalan av Sivertzen et. al. (2013). Utvecklingsmöjligheter består av frågor från utvecklingsvärde, 
psykologiskt värde och innovativt värde ur samma skala. Värdegrund består av frågor från 
användningsvärde i EmpAt skalan och slutligen består Ledarskap och arbetskultur av frågor 
från socialt värde i EmpAt skalan.  
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Kvalitetssäkring, validitet och reliabilitet 

Grundstenarna i enkäten var frågeställningarna, och flera frågor är konstruerade för att svara 
mot samma frågeställning. Det gjordes för att skapa en mer tillförlitlig bild av det som mäts och 
kallas multipla indikatorer, vilket innebär att man ställer flera frågor mot samma kategori för 
att svara upp mot ett begrepp eller fenomen (Bryman 2011). Ett syfte med det är att enkäten inte 
ska bli föremål för misstolkningar av enskilda frågor, genom att ställa flera frågor som avser att 
mäta ungefär samma sak. Flertalet frågor kan även fånga huvudbegreppets innebörd på ett 
djupare plan och göra resultatet mer tillförlitligt. 

Ejlertsson (2014) beskriver hur man bäst utformar en enkät och formuleringen av frågor i dem. 
Undvikandet av ledande frågor och dubbeltolkningar av frågorna har därför gjorts. 
Kompletterande alternativ till frågor med exempelvis ett övrigt alternativ är ett annat exempel 
på vad som Ejlertssons (2014) bok bidragit med.  

För att ytterligare säkra kvalitén på enkäten genomfördes också en pilotstudie på studenter som 
var tillgängliga inom olika utbildningsinriktningar. Några av studenterna som var med i 
pilotstudien fick även möjligheten att presentera sin feedback muntligt och förklara hur de 
tolkade varje fråga. Pilotstudien genomfördes främst för att förbättra enkelheten i språket, 
säkerställa tolkningen och begripligheten av frågorna i enkäten. En första testrundan gav en del 
feedback och vad som ansågs vara lämpliga korrigeringar genomfördes. En andra runda 
utfördes och efter det korrigerades två frågor innan enkäten slutligen presenterades för 
handledare och uppdragsgivare som fick komma med ytterligare feedback. Enkäten ansågs efter 
handledningen och uppdragsgivarens feedback att vara klar för att ges ut. 

Urval och datainsamling 

Då undersökningen grundar sig i efterfrågan på teknisk arbetskraft består urvalet av 
respondenter inom den utbildningskategorin. För att vara mer exakt består respondenterna i 
urvalet av studenter från olika högskole- och civilingenjörsprogram. Enkäterna delades ut i 
klasserna under lektionstid. Anledningen till att gå ut med enkäten i klasserna var att det 
förutspåddes ge en högre svarsfrekvens än att exempelvis skicka ut en enkät via webben. Det 
skulle också säkerställa att både högskole- och civilingenjörer var representerade då vi använde 
oss av Brymans (2011) rekommendationer om ett stratifierat urval. Vi såg över vilka program 
och kurser med studenter som var tillgängliga i slutet av sin utbildning, och valde sedan vilka vi 
skulle gå till inom respektive inriktning.  Motivet till att endast gå till studenter i slutet av sin 
utbildning var att de sannolikt i större utsträckning börjat fundera på en kommande 
arbetsgivare. Det gör svaren mer tillförlitliga och det ökar i sin tur möjligheten att generalisera 
resultatet till nyexaminerade studenter som söker arbetet. 

Storleken på urvalet planerades att vara 200 respondenter. Den siffran grundade sig i dels vad 
som behövdes för att skapa ett resultat som gick att generalisera, men beaktar även 
tidsperspektivet för studien. Då bortfallet var väldigt litet p.g.a. att vi delade ut enkäterna i 
samband med lektioner ansågs även storleken på urvalet kunna generaliseras till 
studentgruppen som undersökts. Antalet respondenter som medverkade var 160 stycken, med 
ett bortfall på 17 personer som inte ville delta i undersökningen. Utöver de personer som inte 
ville fylla i enkäten var det ytterligare 7-8 internationella studenter i klasserna som inte kunde 
medverka p.g.a. att enkäten endast var framtagen på svenska. Initialt var tanken att även gå ut 
med enkäten till cirka 50 studenter på teknikcollege, men efter två veckors försök att skapa 
kontakt med ansvariga lärare valde vi till slut att utesluta teknikcollege från urvalet på grund av 
tidsbrist. Detta innebär att de 160 respondenterna alla är universitetsstudenter. 

Ett urval på totalt 160 studenter är troligt inte en majoritet av den totala populationen av 
ingenjörsstudenter vid Umeå universitet, de studenter som har valts har dock inte valts 
slumpmässigt utan har metodiskt valts ut för att representera hela populationen av 
ingenjörsstudenter på Umeå Universitet.. Metoden har gått ut på att välja klasser från olika 
institutioner med olika längd på utbildningarna, med motivet att skapa ett representativt urval 
med flera olika typer av ingenjörer. Åtgärderna motverkar tillsammans att det ska uppstå en 
skevhet i urvalet. 
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Analytiskt tillvägagångssätt och etiska ställningstaganden 

För resultatet och analysen har medelvärden för varje fråga räknats ut för att sedan 
sammanfogas för skapandet av olika index. Det gjordes dels för att se vad respondenterna ansåg 
vara mest avgörande och för att senare se hur de svarade när de var tvungna att rangordna de 
olika påståendena mot varandra. SPSS har använts i skapandet av de medelvärden och indexen. 

Studien etiska aspekter behandlas enligt vetenskapsrådet fyra etiska principer. Studenterna 
informerades inledningsvis om syftet med studien och att det är helt frivilligt att medverka. 
Enkäterna bearbetades även konfidentiellt och anonymt, ingen enskild individ kommer kunna 
pekas ut ur studien. Respondenterna informerades även om vad enkäten skulle användas till. 
Hänsyn har tagits till att vissa personer kan ha upplevt sig vara tvungna att svara på enkäten när 
vi varit ute med dem under lektionstid och vi har därför varit tydliga med att det är frivilligt. All 
data i SPSS kommer efter undersökningen att raderas för att de inte ska kunna användas i andra 
syften.  

Resultat 

I den här delen redovisas resultatet från enkäten. Det studenter letar efter hos framtida 

arbetsgivare är baserat på de fyra frågekategorierna som presenterades i metodavsnittet. 

Resultatet från frågorna sammanställs dels till ett index men presenteras även var för sig. Både 

indexet och frågorna visas även i ett jämförande perspektiv över vad respondenterna prioriterar. 

Vidare presenteras även hur studenterna ser på restid och vilka faktorer som påverkar deras 

inställning till längre pendling. Resultatet över vilka kanaler studenter kommer använda sig av 

och när det kommer påbörja sitt jobbsökande ingår också. 

Hur ställer sig studenterna till pendling? 

Attityder beträffande pendling och vad som kan påverka inställningen till längre pendling 

kommer presenteras i det här avsnittet. 

Tabell 1. Vad är din längsta acceptabla restid till jobbet? 

Vad är din längsta acceptabla restid till 
jobbet? 

Procent 

Max 15 minuter 1% 

Max 30 minuter 14% 

Max 45 minuter 41% 

Max 60 minuter 38% 

Mer än 60 minuter 6% 

Total 100% 

 

Resultatet från den längsta acceptabla restiden till jobbet kan avläsas i Tabell 1. En majoritet av 

respondenterna anser att den längsta acceptabla restiden till jobbet är 45 minuter eller mer 

medan omkring 15 % anser att det är max 30 minuter eller mindre. 
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Tabell 2. Jag tror att möjligheten att arbeta hemifrån hade påverkat min inställning till längre pendling 

Jag tror att möjligheten att till viss del 
arbeta hemifrån hade påverkat min 
inställning till längre pendling 

Procent 

Det kommer inte påverka mig alls/väldigt lite 7% 

Det kommer påverka mig  29% 

Det kommer påverka mig mycket 64% 

Totalt 100% 

 

Möjligheten att delvis arbeta hemifrån skulle påverka inställningen till längre pendling hos 

majoriteten av respondenterna. Tabell 2 visar även att bara en liten del, närmare bestämd 7 % 

av respondenterna tyckte att det inte skulle påverka deras inställning till längre pendling. 

Tabell 3. Jag tror att möjligheten att påverka min egen arbetstid hade ändrat min inställning till längre pendling 

Jag tror att möjligheten att påverka min 
egen arbetstid hade ändrat min 
inställning till längre pendling 

Procent 

Det kommer inte påverka mig alls/väldigt lite 
9% 

Det kommer påverka mig  
42% 

Det kommer påverka mig mycket 
49% 

Total 100% 

 

Flexibel arbetstid hade inte en lika stark påverkan på inställningen till längre pendling som 

möjligheten att arbeta hemifrån, vilket kan avläsas i tabell 3. Ungefär hälften av respondenterna 

ansåg att flexibel arbetstid hade påverkat deras inställning mycket och endast 9 % av 

respondenterna skulle vara opåverkade. 

När och var söker studenterna arbete? 

Resultatet över vilka kanaler studenterna planerar använda och när de avser börja söka arbete 

presenteras nedan. 

Tabell 4. När planerar du att börja söka jobb inom ditt utbildningsområde 

När planerar du att börja söka jobb inom 
ditt utbildningsområde? 

Procent 

Efter jag tagit examen 
36% 

Under sista terminen 
42% 

Före sista terminen 
22% 

Total 
100% 
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Tabell 4 visar att de flesta studenter, närmare bestämt 42 %, kommer börja söka arbete under 

sista terminen. Det är 36 % som tänker vänta tills efter dem tagit examen och 22 % som har 

tänkt börja söka arbete före sista terminen. 

 

 

Figur 7. Kanaler som planeras användas vid jobbsökande 

Vid jobbsökande förlitade sig respondenterna i första hand till organisationers hemsidor när det 

kommer till att hitta jobb. Hela 73 % av de svarande angav att dem skulle leta arbete genom 

organisationers hemsidor. En annan populär kanal var kontakter och vänner, 69 % av 

respondenterna angav att dem planerade att söka jobb med hjälp av vänner och kontakter. I 

övrigt var det väldigt få respondenter som avsåg söka arbete genom bemanningsföretag, 

LinkedIn eller jobbportaler. Det som i sista hand används är sociala medier som t.ex. Facebook, 

endast 4 % angav att dem skulle använda det vid jobbsökande. 

Vad lockar dig när du söker ett jobb? 

Den senare delen av enkäten grupperade frågorna i 4 olika frågekategorier. Varje frågekategori 

består av multipla indikatorer. Resultatet baseras på svarens medelvärde. Respondenterna har 

fått svara på vad som är avgörande vid jobbsökande efter en skala från 1-6 där 1 är ”instämmer 

inte” och 6 ”instämmer helt” (Bilaga 1).  
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Figur 8. Ekonomisk kompensation och övriga förmåner fria frågor 

Frågekategorin ekonomisk kompensation och övriga förmåner presenteras i Figur 8 visar att 

anställningstrygghet har högst medelvärde. Den som fick lägst medelvärde och därmed var 

minst avgörande under frågekategorin var flexibel arbetstid. 

 

Figur 9. Utvecklingsmöjligheter fria frågor 

Frågekategorin utvecklingsmöjligheter har i jämförelse med ekonomiskt kompensation högre 

medelvärden. Det respondenterna angett är mest avgörande vid jobbsökande inom kategorin 

var kompetensensutveckling. Karriärmöjligheter, personlig utveckling, och en ledning som 

värdesätter innovation och kreativitet har också relativt höga medelvärden. Att arbetet verkar 

som en språngbräda till andra anställningar och skapandet av högkvalitativa produkter och 

tjänster har också höga medelvärden. De har dock ett lite lägre värde än de övriga indikatorerna 

inom frågekategorin.  
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Figur 10. Värdegrund fria frågor 

Respondenterna har angett att delade värderingar, ett gott rykte och att aktivt arbeta för 

jämställdhet är viktiga faktorer när de söker arbete. En organisations som tar ansvar i samhället 

och arbetarar aktivt med CSR har betydelse men anses inte vara lika viktigt som många andra 

nämnda indikatorer. Det gäller även ett aktivt arbete för mångfald. 

 

Figur 11. Ledarskap och arbetskultur fria frågor 

En ledning som värdesätter sina anställdas prestationer och en god relation till kollegor anses 

vara viktigast under frågekategorin ledarskap och arbetskultur. Det gäller även en öppen och 

rolig arbetsmiljö. Utöver det får samhörighet till arbetsgivaren, en god relation till cheferna och 

stöttande och motiverande kollegor också höga värden, om än inte lika höga som de tidigare 

nämnda indikatorerna inom kategorin. 
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Figur 12. Kategoriers genomsnittliga värde 

Slutligen jämförs medelvärdet inom frågekategorierna mot varandra i Figur 12. Ekonomisk 

kompensation och andra förmåner tillsammans med värdegrund har de lägsta värdena. 

Utvecklingsmöjligheter tillsammans med ledarskap och arbetskultur får de högsta värdena i 

indexet och är därför de två mest avgörande kategorierna hos arbetssökare. 

Vad prioriterar studenterna? 

I det här avsnittet så har respondenterna tagit ställning till de olika indikatorerna och 

rangordnat vad som är viktigast. Det har de gjort genom att rangordna fyra olika alternativ 

(Bilaga 1), där 4 är det som är viktigast och 1 är det som minst viktigt. Rangordningsfrågorna 

består av ett alternativ från varje frågekategori. Om alla påståenden hade varit lika viktiga hade 

de haft 2,5 i genomsnittligt värde. Därför kommer 2,5 vara de medelvärde som resultatet 

jämförs mot.  

 

Figur 13. Ekonomisk kompensation och övriga förmåner rangordning 

När det kommer till prioriteringen så är även här ekonomisk kompensation och övriga förmåner 

generellt lågt prioriterade. Alla indikatorer förutom anställningstrygghet får ett medelvärde 

under 2,5 vilket innebär att det generellt har prioriterat andra områden högre. 

Anställningstrygghet är dock en av det högst prioriterade frågorna. 
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Figur 14. Utvecklingsmöjligheter rangordning 

Alla områden inom utvecklingsmöjligheter får ett värde över 2,5 vilket innebär att det är ett 

område som prioriteras högt av respondenterna. Möjligheten till kompetensutveckling får 

tillsammans med personlig utveckling högst värde. 

 

Figur 15. Värdegrund rangordning 

Värdegrund är det området som är lägst prioriterat. Alla indikatorer är under 2,5 vilket innebär 

att respondenterna har svarat att andra områden är av större vikt när de söker jobb. Det som 

sticker ut i Figur 15 är att ansvarstagande och CSR-arbete är lägst prioriterat. 
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Figur 16. Ledarskap och arbetskultur rangordning 

Ledarskap och arbetskultur har höga värden generellt. En öppen och rolig arbetsmiljö anses 

vara viktigast men alla frågor får ett högre värde än 2,5 förutom en god relation till chefer som 

är lite lägre prioriterat.  

 

Figur 17. Kategorier rangordning 

När kategorierna jämförs mot varandra i ett index framgår det tydligt att utvecklingsmöjligheter 

är det som respondenterna anser vara den viktigaste faktorn när de letar jobb. Ledarskap och 

arbetskultur anses också var viktigt medan värdegrunden är den kategorin som prioriteras lägst. 

Ekonomisk kompensation och övriga förmåner är ungefär kring 2,5 vilket innebär att 

respondenterna varken prioriterar det högt eller lågt. 
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Analys 
Syftet med studien var att ge en bild av de faktorer som är viktiga för att trygga en långsiktig 
kompetensförsörjning för Indexator Rotator Systems samt att se vilka av dessa faktorer som bör 
prioriteras i en handlingsplan. Det syftet operationaliserades senare i tre frågeställningarna och 
analysen av dessa följer här. 

Den första frågeställningen om vad studenter söker efter hos framtida arbetsgivare är den mest 

komplicerade av frågeställningarna. Tidigare forskning har visat att alla fem grupper i EmpAt 

skalan hade ett samband med ett arbetsgivarvarumärkets värde. När den tillämpades i Norge 

var det utveckling, lärande och innovation som värderades särskilt högt av respondenterna, 

vilket delvis går i linje med resultatet från den här studien där utvecklingsmöjligheter 

värderades högst. Enskilda indikatorer som sticker ut är exempelvis anställningstrygghet, 

kompetensutveckling, innovation och personlig utveckling. Vidare var även ledarskapet, 

stöttande och motiverande kollegor särskilt starka indikatorer. Det finns många enskilda 

intressanta resultat, men till slutsatsen används indexet som visade att utvecklingsmöjligheter 

tillsammans med ledarskapet och arbetskulturen var mest avgörande. Minst avgörande var 

ekonomiskt kompensation och andra förmåner. Den slutsatsen ifrågasätts senare starkt när 

respondenterna fick prioritera de olika påståendena mot varandra. Prioriteringen och 

rangordningen visade att värdegrunden innehållande indikatorer som mångfald, CSR-arbete 

och jämställdhet prioriterades väldigt lågt och att ekonomisk kompensation och andra förmåner 

då prioriterades högre. Det som var viktigast enligt respondenterna var utvecklingsmöjligheter 

tillsammans med ledarskapet och arbetskulturen. Slutsatsen från det är att det är lärandet, 

innovationen och den personliga utvecklingen som prioriteras av jobbsökare i Skandinavien. 

Sivertzens (2013) resultat stämmer därför även in i Västerbottens kontext. Ledarskapet har 

också tidigare visats av Biswas och Suar (2014) vara den starkaste orsaken till ett gott EB och 

det bekräftas även i denna studie att det är viktigt. Slutligen befäster resultatet från denna studie 

tillsammans med den tidigare forskningen att det kan vara mer lönsamt att satsa på 

immateriella fenomen för att locka arbetskraft istället för materiella fenomen som exempelvis 

lön. 

När och genom vilka forum studenter planerar att söka jobb inom deras utbildningsområde är 

den andra frågeställningen. Slutsatsen är att det tidsmässigt är mest effektivt att vända sig till 

studenter under sista terminen eller då de just tagit examen. Den stora majoriteten anger att det 

är då de planerar att börja söka jobb. Det är också viktigt att ha en tillgänglig hemsida då det är 

den vägen de flesta avser söka jobb, även om kontakter och vänner är en viktigare kanal. 

Studenterna i studien är i mycket högre grad benägna att använda organisationernas hemsidor 

vid jobbsökning än respondenterna i Chhabra och Sharmas studie (2014). Det är även mindre 

sannolikt att studenterna använder jobbportaler. Företagsbesök, arbetsmarknadsmässor och 

annonser är faktorer som har större inflytande i den Västerbottniska kontexten jämfört med 

managementstudenterna i Chhabras och Sharmas studie.  

Tredje frågeställningen i studien var hur studenter ställer sig till pendling. Den tidigare 

forskningen som använts var en rapport av Sandow och Westin (2006) som efterfrågade hur 

långt personer var beredda att pendla till arbetet i Västerbotten. Resultatet från Sandow och 

Westins (2006) rapport visade att den längsta acceptabla restiden var omkring 40 minuter för 

de flesta färdmedlen. Resultatet från denna studie visade på en median och typvärde på 45 

minuter som den längsta acceptabla restiden. Slutsatsen från den tidigare forskningen och 

resultatet från enkäten är att cirka 45 minuter är den längsta acceptabla restiden även för 

studenter. Inställningen till längre pendling och därför också den längsta acceptabla restiden 

kan dock påverkas av andra faktorer, exempelvis flexibel arbetstid och möjligheten till arbete 

hemifrån. Hur mycket den påverkas kan det inte dras slutsatser om i denna studie. 
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Diskussion  
I det här avsnittet diskuteras uppsatsens genomgående tema. Med teorin och resultat från det 
empiriska materialet som bakgrund kommer ämnet belysas i sin aktuella kontext. För- och 
nackdelar med valet av metod är också föremål för diskussion i det här avsnittet. 

Metoddiskussion 

Beslutet att använda sig av en kvantitativ metod och specifikt enkät grundade sig i att få ett brett 

urval och på så sätt göra resultatet generaliserbart i en större skala. Det finns dock en nackdel 

med det valet. Det ger oss inte möjlighet till följdfrågor om varför det ut som det gör och att få ta 

del av resonemang runt frågorna. 

Validitet och reliabilitet är två viktiga ämnen i alla kvantitativa studier. Studien har med 

utgångspunkt i tidigare vetenskapliga undersökningar försökt skapa sig en plattform för 

enkäten. Det för att försäkra sig att frågorna som ställs både är relevanta i förhållandet till 

ämnet och goda mätinstrument på just det, d.v.s. validitet och reliabilitet. Olika råd har även 

inhämtats om enkätbyggande från litteratur vilket resulterat i olika åtgärder för att exempelvis 

undvika dubbeltolkningar. En pilotstudie genomfördes även för att förbättra förståelsen av 

frågorna ytterligare och undvika misstolkningar. Pilotstudien innebar muntliga samtal med 

några av pilotrespondenterna om deras förståelse av frågorna, men också att lämna ut enkäten 

och be om kommentarerna efteråt. Validitet och reliabilitet kan dock inte enbart uppnås genom 

att strukturerat bygga en enkät och utföra en pilotstudie. Ett tecken som talar för validitet och 

reliabiliteten är dock att studien är inspirerad av tidigare forskning och att resultatet i denna 

studie liknar det resultat som presenteras där. 

Beslutet att avgränsa oss till studenter grundade sig i att undersöka vad morgondagens 

arbetskraft söker hos framtida arbetsgivare och för att syftet är att trygga en långsiktig 

kompetensförsörjning. En del kritik kan riktas mot det valet, då studenter generellt inte har 

särskilt mycket arbetslivserfarenhet och kan sakna de referenser som behövs för att korrekt göra 

en bedömning över vad som är mest relevant hos en arbetsgivare. Ett alternativ hade varit att 

genomföra den här undersökningen på yrkesverksamma ingenjörer. Då finns det dock en 

problematik med att rekrytera tillräckligt många respondenter och en risk att skapa en skev 

urvalsgrupp. Sammantaget gjorde det att valet i slutändan föll på studenter. Samtidigt är det 

ingen garanti att de yrkesverksamma idag har samma värderingar som framtidens arbetskraft, 

vilket innebär att det som lockar de erfarna i branschen idag inte behöver vara samma som 

lockar morgondagens ingenjörer. Det talar ytterligare för studenter som urval, även om 

nyexaminerade med några års arbetslivserfarenhet möjligen hade varit ett ännu bättre 

alternativ, då de är en kompromiss av båda perspektiven. Urvalet anses även vara pålitligt och 

representativt för populationen då bortfallet är väldigt lågt och urvalet tillräckligt stort. Möjligen 

hade vi kunnat gå ut med ytterligare 50-100 enkäter för att vara på den säkra sidan, men på 

grund av det låga bortfallet så anses 160 personer vara rimligt. 

Enkäterna delades ut personligen under lektioner, eftersom vi trodde att svarsfrekvensen skulle 

öka om de fanns avsatt tid att genomföra enkäten. Samtidigt möjliggjorde det att muntligt 

berätta vad enkäten gick ut på och att det skulle behandlas enligt de etiska ställningstagandena. 

Urvalet på 200 studenter ansågs rimligt då vi var tvungen att ta i beaktning tiden det skulle ta 

att bearbeta data. Teknikcollege valdes dock bort på grund av en del problematik att komma i 

kontakt med ansvarig lärare inom rimlig tid. Det är dock inget som påverkar resultatet i det 

stora hela annat än att vi inte har haft möjligheten att jämföra skillnader mellan 

universitetsstudenter och elever på teknikcollege. 

I denna studie grupperades indikatorerna annorlunda än i den tidigare forskningen som berör 

EmpAt-skalan. Upplägget på frågorna var också annorlunda där respondenterna först fick 

bedöma hur viktigt olika påståenden var, för att därefter prioritera de olika påståendena ur varje 
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frågekategori mot varandra. Det sistnämnda gör det möjligt att se vilka områden som anses vara 

viktigast. Anledningen till att vi valde att göra om frågekategorierna var för att det på ett bättre 

sätt skulle passa våra frågeställningar och vara mer relevant för den aktuella kontexten. Det här 

gör dock att resultatet blir lite svårare att jämföra mot tidigare studier än om den hade varit 

oförändrad, dock kvarstår fler likheter än skillnader vilket ändå motiverar ett jämförande 

perspektiv.  

Resultatet och analysen i denna studie har presenterats i diagram och tabell innehållande 

medelvärdesjämförelser och olika index. Det har prioriterats för att skapa läsbarhet och 

enkelhet i de olika diagrammen och resultaten. På grund av det har inte mått som 

standardavvikelse tagits med där. Skalnivåerna har också mestadels varit ordinala och nominala 

variabler som gör det svårt att säga exakt hur viktigt något egentligen är utan bara att presentera 

fördelningen av svaren. Forskningen ger dock fog för slutsatserna som dras då resultaten i 

denna studie påminner delvis om resultaten från forskningen. En undersökning av skillnader i 

attityd mellan könen och utbildningsinriktningarna hade även varit intressant, men då kvinnor 

var underrepresenterade i urvalet svårt att göra jämförelser. Beträffande utbildningsnivå så 

fanns det inga signifikanta skillnader mellan 3-åriga och 5-åriga utbildningar vilket gjorde att vi 

valde bort det perspektivet. Det var även fler bakgrundsvariabler som inte var signifikanta 

exempelvis ålder, arbetslivserfarenhet och civilstånd. På grund av det är inga sambandsanalyser 

gjorda mellan bakgrundsvariabler och övriga variabler. 

Slutsatser 

Pendlingsfrågan är en särskilt intressant aspekt då en stor del av de arbetsökande till Indexator 

Rotator System kommer från Umeå, som ligger ungefär 45 minuters restid bort. 

Respondenterna har svarat att möjligheten till flextid och att till viss del arbeta hemifrån hade 

påverkat deras inställning till längre pendling. Möjligheten att arbeta hemifrån är det som har 

störst påverkan. Detta tyder på att åtgärder för att göra arbetet flexiblare och framförallt 

möjligheten att medarbetarna vissa dagar kan undvika att pendla har en positiv inverkan på 

förmågan att attrahera personal. Huruvida den inverkan består i ett långsiktigt perspektiv är 

dock inte klart och inget som tas upp i den här undersökningen. En fortsatt studie med ett 

inomorganisatoriskt perspektiv att behålla personal hade varit intressant att genomföra för att 

se hur länge den positiva effekten varar. Dock tyder det mesta på att även om effekten kan vara 

avtagande bör den ändå vara högre än om åtgärden inte genomförs. 

Respondenterna svarade att det var viktigt med utvecklingsmöjligheter och de flesta av dem 

kommer söka arbete i slutet av utbildningen eller efter dem tagit examen. Det ger en 

organisation som efterfrågar den här typen av arbetskraft möjligheten att erbjuda tjänster med 

stort inslag av utbildning, exempelvis traineetjänster. Det skulle eventuellt kunna attrahera 

nyexaminerade talanger. Det hjälper dock inte att attrahera mer erfaren arbetskraft, samtidigt 

som det även finns en risk att man satsar mycket pengar på att utveckla personal som sen går till 

andra organisationer efter en kort tid. Det innebär att man som organisation även måste jobba 

med andra faktorer för att behålla arbetskraften.  

De kanaler som studenterna planerar använda för att hitta lediga jobb är primärt 

organisationernas hemsidor samt kontakter och vänner. Intressant är att sociala medier får en 

väldigt låg svarsfrekvens, då endast 4 % planerar använda det forumet vid jobbsökande. Det här 

resultatet säger dock ingenting om sociala mediers vikt vid marknadsföringen av 

arbetsgivarvarumärket. Troligt är att det har stor vikt för att komma ut med varumärket och 

göra arbetskraften medveten om företaget innan de börjar söka arbete, även om de inte planerar 

att använda det forumet vid själva jobbsökandet. Att den generella marknadsföringen har stor 

påverkan för synen på arbetsgivarvarumärket är också klart och därför bör de två typerna av 

marknadsföring bli enhetlig på det sättet att de utstrålar samma värderingar. Sociala medier kan 

dock vara viktigt vid medvetandegörandet av organisationen så att studenterna känner till och 

besöker hemsidan eftersom hela 73 % angav att dem planerade att leta jobb genom hemsidan. 
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Blir de sökande inte kontinuerligt påminda om organisationens existens kommer de heller inte i 

lika stor utsträckning besöka organisationens hemsida. 

För att attrahera arbetskraft, pekar resultatet på att det främst är utvecklingsmöjligheter, 

ledarskap och arbetskultur som skapar attraktion. Det leder till slutsatsen att detta är de två 

områden som en organisation främst bör satsa på när man vill locka till sig arbetskraft. Det 

handlar om att etablera ett rykte att organisationen satsar på sina anställda genom 

kompetensutveckling och åtgärder som främjar arbetsgruppen. Det räcker dock inte med enbart 

ett gott rykte, utan man måste även leva upp till de förväntningar som byggs upp hos 

arbetssökarna. Att först erbjuda arbetskraften det dem efterfrågar d.v.s. attraktivitet och på det 

sättet bygga upp förväntningar som leder till ett psykologiskt kontrakt mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Slutligen måste arbetsgivaren leva upp till de förväntningarna som arbetstagarna 

har och bevisa att man som organisation är träffsäker. Det sistnämnda är viktigt då det leder till 

dels nöjda medarbetare som känner att dem hittat rätt, men även att arbetskraften trivs och 

talar gott om organisationen i fortsättningen och på så sätt attraherar ny arbetskraft.  

När en organisations ska utveckla sitt EB och lägga upp en strategi för sin framtida 

kompetensförsörjning är det en god idé att använda det psykologiska kontraktet som en 

grundsten. Det gäller att hitta vilka faktorer som den efterfrågade arbetskraften attraheras av 

och differentiera sig genom att använda de faktorerna som utgångspunkt i sin marknadsföring 

av EB. Ett sätt att göra det är att jobba med de olika nämnda elementen i det psykologiska 

kontraktet. Resultatet av den här undersökningen visar att morgondagens ingenjörer efterfrågar 

mer utvecklingsmöjligheter, bra ledare och god arbetskultur vilket innebär att transaktionella 

elementet, exempelvis lön, inte är det Indexator Rotator System ska satsa mest på. Det är 

snarare ideologiska och relationella strategier man bör utgå från för att differentiera sitt EB och 

ge det ett symboliskt värde. Ett sätt att göra det på är att marknadsföra sig som en innovativ 

arbetsplats som uppmuntrar kreativa medarbetare. Lyckas man med det tillsammans med en 

bra arbetskultur och åtgärder som underlättar pendlingen har man stora möjligheter att 

fortsätta trygga sin kompetensförsörjning även i framtiden. 
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