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Abstract 
 

Purpose: The purpose of this study is to investigate what experienced professional engineers 

value regarding work related factors and what makes them stay in an employment and in an 

organization.  

Theory: The theory used is derived from relevant research regarding work life science and was 

divided into several parts. The first part contains research about Employer Branding and how 

employers can use strategies to attract candidates and retain current employees. The second part 

concerns turnover intentions which is used to examine whether there are relationships between 

work-related factors that professional engineers believe they have in their workplace and their 

intentions to stay. The third part embraces Model of retention which contains eight work-related 

factors which are divided into organizational- and job level. These eight work-related factors 

shows to have impact on retention of professional workers. Some items were added from Bloom 

Live Connect Grow Employer Branding framework to complete the ability to measure retention 

levels. At last we used theory regarding employee engagement to predict the target group’s 

engagement level to see if it had significant impact on retention of experienced professional 

engineers.  

Methodology: A cross-sectional quantitative approach was used in this study and a 

questionnaire was sent out to 301 experienced professional engineers that had an employment 

within a global industrial enterprise. Approximately 158 experienced professional engineers 

completed the survey which lead to a responding frequency of 52,5 % percent.  

Findings: The result of the study showed that almost all 26 items tested out of Model of 

retention scored high means. Therefore they proved to be important for the maintenance of 

professional engineers to make them want to remain in an employment and in an organization. 

The only work-related factor that showed statistical significance from the regression analysis 

performed was compensation. Another interesting disclosure found was that the target group 

proved to be engaged, but nevertheless, there was a greater intention to leave than to remain in 

the workplace. 

Practical implications: It is important for employers to pay attention to the results of this study 

when shaping workforce strategies to become competitive as an employer. 

Social implications: Engineers are a sought-after target group in the labor market and therefore 

it is important for employers and HR-departments to work with strategies regarding remaining 

valuable competences such as experienced professional engineers to ensure the future of the 

organization. 

 
Keywords: Retention, Professional engineers, Turnover intentions, Employee Engagement, 

Employer Branding 

  



 

Förord 

 
Vi vill börja med att tacka de yrkeserfarna ingenjörerna som tagit sig tid att svara på vår enkät. 

Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Vi vill också tacka våra 

kontaktpersoner från Verksamhet A för att vi fick chansen att samarbeta med er och för att ni 

försåg oss med vårt urval och hjälpte oss att distribuera ut enkäten.  

 

Till sist vill vi ägna ett stort tacka till vår handledare Göran Jutengren för hans engagemang och 

feedback, genom kontinuerlig kontakt via mail och möten, som vi fått under hela 

skrivprocessen. Samt ett stort tack för den vägledningen vi erhöll av dig i det statistiska 

dataprogrammet SPSS.  

 

Trevlig läsning. 
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1 INLEDNING 

 

Dagens arbetsmarknad associeras med en förändrad syn på arbete som påverkats av 

globalisering, teknisk utveckling, moderna kommunikationsmedel och en förändrad demografi. 

Detta pressar arbetsgivarna att använda nya strategier för att behålla sina anställda inom sin 

verksamhet. För att kunna behålla sina värdefulla medarbetare och framstå som en bra 

arbetsgivare på den konkurrenskraftiga arbetsmarknaden satsar allt fler företag på Employer 

Branding-strategier. Employer Branding-strategier identifierar en organisations unika 

arbetsgivarvarumärke vilket kan användas för att locka potentiella kandidater och behålla 

nuvarande anställda (Aboul-Ela, 2016). De arbetsgivare som lyckas med att attrahera 

kompetenta kandidater samt behålla värdefulla medarbetare kommer i framtiden erhålla en 

konkurrensfördel på arbetsmarknaden (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Begreppet behålla syftar 

till att få värdefulla medarbetare som bidrar med framgång till organisationen att vilja arbeta 

och stanna hos sin arbetsgivare. Utmaningen för många arbetsgivare idag är däremot att 

identifiera vad som får nuvarande anställda att vilja stanna i en tjänst och inom en organisation.  

 

I samband med den förändrade arbetsmarknaden finns ett ökat behov av att rekrytera och 

behålla medarbetare med tekniska kompetenser (Aboul-Ela, 2016). Yrkesgruppen yrkeserfarna 

ingenjörer tillhör en målgrupp som besitter tekniska kompetenser och är mycket eftertraktade 

på dagens arbetsmarknad. En ingenjör kan definieras som en “[...] teoretiskt och praktiskt 

utbildad person med tekniska arbetsuppgifter inom kommunikationsväsen, 

byggnadsverksamhet, forskning eller industri” (Berner, 1981).  

 

Landerholm (2017) illustrerar arbetsgivarnas bedömning av tillgång och brist på yrkeserfarna 

ingenjörer på arbetsmarknaden i procentenheter med hjälp av statistik. Där framgår att andelen 

arbetsgivare som bedömer att det är brist på ingenjörer är betydligt fler än de som anser att det 

finns god tillgång av dem. Han belyser även att de flesta arbetsgivarna bedömer att bristen är 

större år 2016 än vad den var år 2014. Arbetsgivarnas uppfattning stämmer överens enligt 

Scheminders (2013) analys av tillgång och efterfrågan på utbildade ingenjörer på den svenska 

arbetsmarknaden. Det råder ingenjörsbrist och enligt Scheminder (2013) kommer det vara brist 

på omkring 30 000 ingenjörsutbildade i Sverige år 2030. 

 

Sedan ett årtionde tillbaka har Empolyer Branding visat sig vara en viktig del av human 

resources management. Utformandet av Employer Branding-strategier brukar vanligtvis ligga 

inom HR-avdelningens ansvarsområde och har blivit alltför betydelsefullt för att bortse ifrån 

(Edwards, 2010). Tidigare forskning kring ämnet Employer Branding fokuserar ofta på hur 

verksamheter kan erhålla ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att ta reda på vad som lockar 

potentiella kandidater till att söka arbete hos dem (Berthon, Ewing & Hah, 2005; Robak, 2007; 

Alnıaçık, Alnıaçık, Erat & Akçin, 2014; Chhabra & Sharma, 2014). Däremot har lite forskning 

gjorts kring bibehållande av värdefulla medarbetare som exempel yrkeserfarna ingenjörer 

(Lord, 2002). Därför är det extra viktigt att arbetsgivare uppmärksammar de faktorer som 
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hjälper till att behålla yrkeserfarna ingenjörer och få dem att vilja stanna hos en arbetsgivare 

(Kennedy, 2006). Däri ligger relevansen för vårt arbetsvetenskapliga forskningsproblem.   

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer yrkeserfarna ingenjörer 

värdesätter högst hos en arbetsgivare och förklara vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna 

i en tjänst och inom en organisation.  
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

I detta avsnitt redogör vi för de teorier som tillämpas på studien. Vi definierar våra teoretiska 

ramverk utifrån tre teorier om Employer Branding, Turnover intentions och Model of retention.  

 

2.1 Employer Branding som ett teoretiskt begrepp 

 

Employer Branding kan översättas till arbetsgivarvarumärke på svenska och begreppets 

ursprung härleds till Ambler och Barrow (1996) vilka var först att definiera det. Ambler och 

Barrow (1996) definierar Employer Branding som ”ett paket av funktionella, ekonomiska och 

psykologiska förmåner som en anställning erbjuder och som associeras med en specifik 

arbetsgivare.”  (Ambler & Barrow, 1996:187 egen översättning). Employer Branding kan också 

förklaras som ett sätt för arbetsgivare att differentiera sig gentemot sina konkurrenter genom 

särskilda karaktärsdrag och unika jobberbjudanden (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer 

Branding-strategier är viktiga att utforma för att arbetsgivare ska kunna skapa och bevara ett 

pålitligt varumärke genom mänskliga resurser. Långsiktigt väl utformade Employer Branding-

strategier leder till att arbetsgivare enklare kan locka de bästa potentiella arbetstagarna samt till 

att nuvarande anställda inom organisationen blir mer produktiva, engagerade och i högre 

utsträckning vill stanna och utvecklas i organisationen (Parment & Dhyre, 2009:13-15). 

Ytterligare en fördel med väl utformade Employer Branding-strategier är att de kan bidra med 

att minska kostnaderna för personalomsättningen samt öka verksamhetens omsättning. Ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke minskar nämligen risken för felrekrytering, vilket annars kan 

kosta verksamheter mycket pengar, samtidigt som fler kvalificerade kandidater söker 

utannonserade tjänster. Nuvarande anställda blir även mer engagerade när de arbetar för 

attraktiva arbetsgivare vilket ökar verksamhetens omsättning (Parment & Dhyre, 2009:23-24).  

 

Employer Branding kan betraktas utifrån både ett externt perspektiv och ett internt perspektiv. 

Det externa arbetsgivarvarumärket rör sådant som betraktas utanför organisationens gränser 

och lockar potentiell arbetskraft. Det interna arbetsgivarvarumärket fokuserar mest på att 

behålla och få nuvarande anställda att vilja stanna hos arbetsgivaren (Foster, Punjaisri & Cheng, 

2010). Forskning visar att ett framgångsrikt internt arbetsgivarvarumärke grundar sig i en stark 

företagskultur samt bra värdegrunder och för att det interna arbetsgivarvarumärket ska bli 

lyckosamt måste det kommuniceras inom organisationen och anammas av de nuvarande 

anställda (Foster m.fl., 2010). Det interna arbetsgivarvarumärket formas av de anställdas 

erfarenheter av hur det är att vara anställd inom en specifik organisation. De Chernatony (2001) 

förklarar att det interna arbetsgivarvarumärket kan betraktas som ett emotionellt band mellan 

anställda och deras arbetsgivare. Punjaisri och Wilson (2011) förklarar att aktiviteter rörande 

det interna arbetsgivarvarumärket kan förstärka de anställdas hängivelse till sin arbetsgivares 

varumärke samt öka de anställdas lojalitet till arbetsgivaren. Detta i sin tur gör att de nuvarande 

anställda blir mer anförtrodda att leverera en transparent och attraktiv bild av arbetsgivaren i 

helhet och dess varumärke till kunder och potentiella kandidater. Sullivan (2004) menar att 

förutsättningen för ett framgångsrikt externt arbetsgivarvarumärke bygger på att det interna 
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arbetsgivarvarumärket är starkt. Exempel på aktiviteter som stärker det interna 

arbetsgivarvarumärket är faktorer som möjlighet till lärande och utveckling inom 

organisationen och starka ledarskap där anställda och chefer arbetar tillsammans för att skapa 

ett framgångsrikt varumärke med gott rykte (M’zungu, Merrilees & Miller, 2010; Burmann, 

Zeplin & Riley, 2009; Zahara Saleem & Iglesias, 2016). Med detta sagt är det däremot viktigt 

att nämna att organisationer måste arbeta med både interna och externa aktiviteter för att kunna 

skapa ett långsiktigt starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke med engagerade anställda som 

trivs (Mosley, 2007). 

 

Genom den tidigare forskning om Employer Branding som presenterats här framgår det att ett 

väldefinierat och attraktivt arbetsgivarvarumärke har positiv inverkan på att engagera och 

behålla värdefulla kompetenser inom en organisation. Samtidigt som det bidrar med att minska 

anställdas avsikt att lämna arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 2004; Berthon, Ewing & Hah, 

2005). Däri ligger även relevansen för varför det är viktigt att introducera läsaren till ämnet 

Employer Branding eftersom det som redogjorts för ovan kommer användas för att analysera 

resultatet i denna studie. Parment och Dhyre (2009) förklarar att det kan vara svårt att identifiera 

om satsningar på Employer Branding-strategier leder till önskade och påtagliga resultat. Detta 

beror på att Employer Branding bygger på mjuka värden vilka kan vara svåra att mäta (Parment 

& Dhyre, 2009:154-156). Därför kommer vi med noggrannhet redogöra för vilka teoretiska 

utgångspunkter som använts till denna studie och hur vi kommer mäta våra frågeställningar 

genom den teori och tidigare forskning vi utgått ifrån. 

 

2.2 Analytiska modeller 

 

2.2.1 Turnover intentions 

 

Felrekrytering och misslyckandet av att behålla effektiv och välutbildad personal är mycket 

kostsamt (Cascio, 1991; Mirvis & Lawler, 1977). Sjöberg och Sverke (2000) har gjort en 

empirisk undersökning där de intresserar sig för orsaken till varför arbetstagare lämnar sin 

arbetsgivare och byter jobb. De utgår från Blau och Boals (1987) ursprungliga modell som 

bygger på att anledningen beror på i vilken utsträckning medarbetaren känner hängivelse till 

sitt jobb och sin arbetsorganisation. Sjöberg och Sverkes (2000) modell utgår från tre 

perspektiv; engagemang i jobbet, organisatoriskt åtagande och en kombination mellan dessa 

två. Det första som påverkar anställdas intention att byta jobb är i hur stor utsträckning de 

känner engagemang i arbetet. Det andra perspektivet handlar om i hur stor utsträckning de 

känner organisatoriskt åtagande vilket bygger på den anställdas psykologiska identifikation 

med sin arbetsgivare. Det sista utfallet som påverkar i vilken utsträckning det finns intentioner 

hos arbetstagarna att byta jobb bygger på en kombination mellan dessa två vilket Sjöberg och 

Sverke (2000) kallar organizational commitment. I deras forskning har de använt information 

från 535 sjuksköterskor som jobbar på ett svenskt akutsjukhus och de gjorde en enkät som 

skickades ut via mail till urvalet. Via enkäten mättes jobbattityder och anställdas avsikter att 

lämna sin arbetsgivare och byta jobb. Sjöberg och Sverke (2000) menar att engagemang för 
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arbetet, om arbetstagaren känner ett organisatoriskt åtagande och att kombinationen mellan 

dessa två påverkar individens intention att lämna sitt arbete. Om arbetstagarens engagemang 

och organisatoriska åtaganden är låga ökar intentionen att vilja byta (Sjöberg & Sverke, 

2000:249). 

 

Beaktandet av Sjöberg och Sverkes (2000) upptäckter är intressanta eftersom uppsatsen 

undersöker om det finns samband mellan vilka arbetsrelaterade faktorer yrkeserfarna ingenjörer 

anser att de har på sin arbetsplats och deras intentioner att stanna. På så sätt vill vi kunna se 

vilka arbetsrelaterade faktorer som är viktiga för att en yrkeserfaren ingenjör ska vilja stanna 

kvar hos sin arbetsgivare. Turnover intention är därför av stor vikt i denna uppsats för att kunna 

göra ett sambandstest mellan de arbetsrelaterade faktorerna som prövas och yrkeserfarna 

ingenjörers intentioner att stanna kvar i en tjänst och inom en organisation.  

 

2.2.2 Model of retention 

 

Model of retention är en modell som kartlägger vad som får yrkesverksam personal att stanna 

kvar på sin arbetsplats. I tider där arbetsgivare upplever brist på kompetent arbetskraft inom 

organisationen är det vanligt att de undersöker varför medarbetare väljer att lämna sin 

arbetsplats. George (2015) förklarar dock att det är viktigare att undersöka varför anställda 

väljer att stanna kvar hos sina arbetsgivare snarare än varför de väljer att lämna. Model of 

retention är baserad på nyckelfaktorer som kan tillämpas för att företag ska kunna behålla sina 

värdefulla medarbetare. Modellen är uppbyggd utifrån åtta olika faktorer som kan användas för 

att mäta vad som får anställda att stanna kvar på en arbetsplats. De åtta faktorerna delas upp 

utifrån organisationsnivå och tjänstenivå och kännetecknas av specifika faktorer vilket 

illustreras i Figur 1 nedan utifrån Georges (2015) modell.  
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Figur 1. Illustration av de åtta arbetsrelaterade faktorerna och deras uppdelning i Model of 

retention (George, 2015). 

 

De fyra faktorerna ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter påverkar 

medarbetarnas intentioner att stanna hos sin arbetsgivare utifrån en organisationsnivå. Detta 

betyder att dessa faktorer är viktiga för bibehållandet av anställda utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. Ledarskap är en nyckelfaktor och är väldigt viktig för bibehållandet av 

yrkesprofessionella. Ledarskap innebär att det bör finnas en lämplig ledarstil och att de anställda 

upplever stöd från ledningen. Det handlar även om att känna sig uppskattad av sin chef och ha 

möjlighet att kunna ta egna beslut inom sina kunskapsområden. Faktorn arbetsmiljö innebär att 

det är viktigt att ha en bra och positiv arbetsmiljö med tillräckliga resurser och med möjlighet 
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för flexibelt arbete. Socialt stöd betyder att det är viktigt för medarbetare att känna 

grupptillhörighet. Med detta menas att det är viktigt med bra relationer mellan chefer och sina 

medarbetare samt kollegorna sinsemellan för att yrkesprofessionella ska vilja stanna på 

arbetsplatsen. Det är också viktigt att känna stöd från sina närmaste kollegor och att det finns 

möjlighet till att få hjälp av dem om det skulle behövas. Utvecklingsmöjligheter syftar på vikten 

av att ha möjlighet till utveckling och lärande hos sin arbetsgivare. Det kan vara sådant som 

internt eller externt finansierade utbildningar och kurser som bidrar till personlig utveckling. 

Även möjlighet till befordran kan bidra till att de anställda känner större ansvar och antar nya 

utmaningar (George, 2015).  

 

De fyra sista faktorerna autonomi, kompensation, arbetsbelastning och balans mellan arbete och 

fritid är sådana som påverkar medarbetarnas avsikt att stanna hos arbetsgivaren utifrån en 

tjänstenivå. Med andra ord handlar dessa faktorer om jobbets karaktär och de dagliga 

arbetsuppgifterna. Autonomi handlar om den enskilda anställdas upplevda självständighet i det 

dagliga arbetet och syftar till att kunna påverka sina arbetstider och beslut kring 

arbetsbelastningen, även gällande beslut inom organisationen. Kompensation innefattar den 

totala kompensationen som den anställde erhåller avseende lön och andra löneförmåner. 

Kompensation har inte visat sig vara en direkt anledning till att en anställd stannar hos sin 

arbetsgivare, däremot är det en stor anledning till att en anställd avgår sin tjänst. 

Arbetsbelastning innefattar vikten av att ha en balanserad arbetsbelastning i relation till resurser 

och personliga förmågor. Arbetsbelastning handlar även om att skräddarsy jobb efter 

medarbetarnas individuella styrkor, preferenser och livsstil och om att ha möjlighet att byta 

arbetsuppgifter med andra på arbetsplatsen för att få variation och för att knyta kontakter. 

Balans mellan arbete och fritid har även visat sig påverka medarbetarnas känsla av att vilja 

stanna. Denna faktor handlar om vikten av en balanserad vardag där det finns tid utanför jobbet 

för fritidsaktiviteter (George, 2015).   

 

Model of retention är relevant för denna studie eftersom modellen fokuserar på vad som 

behåller arbetskraft inom organisationer. Eftersom vi valt att undersöka vad som får erfarna 

ingenjörer att stanna på en arbetsplats anser vi att denna forskning är relevant och intressant att 

applicera för att kunna besvara våra frågeställningar. Detta är den huvudteori vi utgår från i 

uppsatsen och en del av vår enkät bygger på George (2015) ursprungliga frågeformulär (se 

Bilaga 1). Däremot används även andra teorier som kompletterar Model of retention för att 

kunna dra nyanserade och intressanta slutsatser.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 

I tidigare forskning redovisas forskning om Bloom Live Connect Grow Employer Branding 

Framework och Employee engagement. Här redovisas även avgränsningar för studien samt de 

frågeställningarna som ska besvaras med hjälp utav tidigare forskning och teori. 

 

3.1 Bloom Live Connect Grow Employer Branding Framework 

 

Aboul-Ela (2016) har identifierat nyckelfaktorer som är användbara vid skapandet av ett 

väldefinierat arbetsgivarvarumärke. Nyckelfaktorerna är framtagna ur tidigare forskning om 

Employer Branding, och genom intervjuer samt enkäter med studenter och yrkesverksamma i 

Egypten. Ur en statistisk analys framgick det vilka nyckelfaktorer som är av störst betydelse för 

att en organisation ska anses vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån detta skapade Aboul-Ela 

(2016) en modell baserat på de viktigaste nyckelfaktorerna. Modellen kallas BLCG Employer 

Branding Framework där varje bokstav står för en dimension som omfattar specifika 

nyckelfaktorer. Bokstäverna står för Bloom, Live, Connect och Grow. Bloom handlar om 

faktorer som syns externt och används för att locka potentiell arbetskraft men likaså för att 

stärka nuvarande anställdas känsla av prestige för att arbeta hos en särskild arbetsgivare. Live 

innefattar faktorer gällande anställningsvillkor och arbetsmiljö vilka fungerar som väsentliga 

hygienfaktorer eftersom dessa bidrar till en välfungerande arbetsplats. Connect består av 

faktorer rörande relationen den anställda har till sin arbetsgivare och Grow handlar om faktorer 

gällande den anställdas möjlighet till utveckling och lärande hos sin arbetsgivare (Aboul-Ela, 

2016).  

 

BLCG Employer Branding Framework (Aboul-Ela, 2016) används för att komplettera Model 

of retention (George, 2015). Några faktorer lades till i enkäten till denna studie utifrån Aboul-

Elas (2016) BLCG-modell för att testa om dessa har betydelse för yrkeserfarna ingenjörer när 

de värdesätter arbetsgivare och för att de ska vilja stanna hos en arbetsgivare. De nyckelfaktorer 

som lades till var; “arbetsgivaren erbjuder ett jobb med varierande arbetsuppgifter”, 

“arbetsgivaren erbjuder globala anställningsmöjligheter”, “arbetsgivaren erbjuder objektiv 

utvärdering av jobbet jag gör och ger feedback för utveckling”, “arbetsgivaren erbjuder trygga 

anställningar”, “arbetsgivaren erbjuder lämpliga pensionspaket”, “arbetsgivaren erbjuder 

lämpliga löner” och “arbetsgivaren erbjuder lämpliga löneförmåner”. Dessa nyckelfaktorer är 

hämtade ur Live, Connect och Grow vilka kan främst kopplas till det interna 

arbetsgivarvarumärket. Vi lade alltså inte till några nyckelfaktorer ur Bloom eftersom dessa 

främst rör det externa arbetsgivarvarumärket vilket denna studie inte intresserar sig för att 

undersöka. 
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3.2 Employee engagement 

 

Vi har tidigare redogjort för att Employer Branding-strategier kan bidra med att engagera 

anställda inom en organisation men ska nu gå in mer på djupet av tidigare forskning som gjorts 

på ämnet employee engagement. Employee engagement kan översättas till 

medarbetarengagemang på svenska och forskning kring detta fenomen handlar om vikten av att 

engagera sin arbetskraft för att säkerställa sin organisations överlevnad på den 

konkurrenskraftiga marknaden. Företag med engagerade anställda har större flexibilitet och 

högre kvalité på deras produkter och tjänster vilket genererar nöjdare kunder (Fay & Luhrmann, 

2004; Newell, 2002). Att investera i en organisations humankapital höjer engagemanget hos de 

anställda och är ett bevisat sätt att bidra till ökningen av en organisations marknadsvärde 

(Kaliprasad, 2006).  

 

Känslan av engagemang påverkar även de anställdas vilja att stanna och jobba för sin 

arbetsgivare. Arbetsgivare med engagerade medarbetare lyckas i större utsträckning med att 

behålla värdefulla kompetenser (Kennedy & Daim, 2010). Det finns flera saker som påverkar 

en medarbetares engagemang. Forskning visar att arbetsgivare som erbjuder utveckling och 

lärande till sina anställda i större utsträckning kan engagera och behålla sina kompetenser inom 

organisationen (Wilson, 2006). Kumar och Kumar Sia (2012) förklarar att autonomi, socialt 

stöd från chefer och kollegor samt arbetsrelaterad feedback har en stark positiv påverkan på 

engagemang. Detta betyder att när arbetstagare känner sig självständiga i sitt dagliga arbete, 

har goda relationer med framförallt sin chef och respekteras av sina kollegor ökar 

engagemanget och känslan av meningsfullhet. De redogör också för att hög arbetsbelastning 

påverkar engagemang, dock i en negativ riktning och bidrar med känslan av utmattning som 

konsekvens. 

 

3.3 Kontextbeskrivning och avgränsning 

 

Vi har fått ett uppdrag från ett globalt industriföretag med huvudkontor i Sverige att undersöka 

målgruppen yrkeserfarna ingenjörer i syfte att identifiera deras arbetsrelaterade preferenser och 

vad som får dem att stanna hos arbetsgivaren för att företaget sedan ska kunna använda detta 

för att skapa Employer Branding-strategier. Studien är avgränsad till att studera målgruppen 

yrkeserfarna ingenjörer inom Verksamhet A som har varit yrkesverksamma i 

ingenjörsbranschen i minst 10 år. För att svara på frågeställningarna till denna studie har en 

kvantitativ undersökning gjorts med hjälp av enkäter som distribuerats ut och besvarats av 

yrkeserfarna ingenjörer som är anställda inom Verksamhet A i Sverige. Företaget har över 90 

000 anställda runtom i hela världen. Organisationens riktiga namn har anonymiserats för att 

motverka risken att röja konfidentiell information. Hädanefter kommer organisationen vi 

samarbetar med kallas för Verksamhet A i uppsatsen. Denna studie avgränsar sig till att 

undersöka faktorer utifrån ett internt Employer Branding perspektiv för att kunna identifiera 

samband med vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna i en tjänst och inom en 

organisation. 



 

10 

 

3.4 Frågeställningar 

 

1. Vilka arbetsrelaterade faktorer värdesätter målgruppen yrkeserfarna ingenjörer högst 

hos en arbetsgivare?  

 

2. Vilka arbetsrelaterade faktorer får målgruppen yrkeserfarna ingenjörer att stanna hos en 

arbetsgivare?  
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4 METOD 

 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt urval och hur arbetsprocessen i detta arbete gått 

till för att öka förståelsen kring studien hos läsaren. Vi visar även vår medvetenhet kring 

validitet- och reliabilitetsbegrepp som funnits med under hela studiens gång, samt att vi tagit 

hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna.  

 

4.1 Urval 

 

Respondenterna i denna studie består av ett urval av yrkeserfarna ingenjörer med minst tio års 

erfarenhet som arbetar på Verksamhet A. Vi fick chansen att samarbeta med Verksamhet A 

genom personliga kontakter och det var de som försåg oss med deltagarna till denna studie. Vår 

kontaktperson från HR-avdelningen hjälpte oss genom att ta fram en maillista bestående av 

slumpmässigt utvalda mailadresser med hjälp av ett datorprogram till 301 yrkeserfarna 

ingenjörer som jobbar på Verksamhet A. Därav kan urvalet i denna studie betraktas som ett 

obundet slumpmässigt urval eftersom alla yrkeserfarna ingenjörer inom Verksamhet A hade 

lika stor chans att bli utsedda till att delta i undersökningen (Ejlertsson, 2014:21). Trots att 

urvalet bestod av yrkeserfarna ingenjörer fick inte alla yrkeserfarna ingenjörer inom 

Verksamhet A enkäten då möjligheten att göra en totalundersökning inte fanns. Det går även 

att hitta likheter mellan vårt stickprov och ett kedjeurval. Detta är ett sorts bekvämlighetsurval 

som dock är mest vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar. Vi tog kontakt med 

Verksamhet A som i sin tur tog kontakt med respondenterna via mail åt oss vilket är likt ett så 

kallat kedjeurval då forskaren använder sig av en personlig kontakt för att lättare nå ut till den 

relevanta målgruppen för forskningsändamålet (Bryman, 2011:194-197). Detta tyder på att 

Verksamhet A hade inflytande på vilka yrkeserfarna ingenjörer som fick enkäten men eftersom 

urvalet togs fram med via ett slumpmässigt hjälpmedel påverkades inte respondenternas svar. 

  

Urvalets storlek påverkas av hur homogen eller heterogen den målgrupp som undersöks är. Om 

heterogeniteten i en population är stor är det nödvändigt med ett större stickprov. Däremot om 

intresset ligger i att undersöka en relativt homogen population behöver inte lika många 

observationer göras (Bryman, 2011:160-162). Vi mäter yrkesgruppen yrkeserfarna ingenjörer 

inom Verksamhet A i Sverige vilket är en relativt homogen population och därmed förväntas 

variationen i svaren också bli mindre. Detta medför att urvalet inte behöver vara lika stort som 

annars. 301 personer som urval bör därför räcka för att undersökningens reliabilitet 

(tillförlitlighet) gällande urvalsstorleken ska vara tillräckligt hög (Bryman, 2011:160-162, 193).  

 

4.2 Val av metod 

 

I denna studie används en kvantitativ metod och vi har mer specifikt använt oss av 

forskningsdesignen tvärsnitt då data samlats in via webbenkäter vid en speciell tidpunkt från 

flera respondenter. Det är tre olika variabler, intentioner att stanna, bibehållande och 
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engagemang, som studerats för att få fram kvantifierbara data. Dessa variabler granskades och 

sedan analyserades relationen mellan dem för att hitta eventuella samband. Vi använde oss av 

tvärsnittsforskningsdesign i vårt arbete då vi fått möjlighet av Verksamhet A att undersöka 

yrkeserfarna ingenjörers attityder på deras arbetsplats under en speciell tidpunkt. Vi var inte 

intresserade av att mäta olika attityder över tid utan vi var mer intresserade av att mäta vilka 

arbetsrelaterade faktorer som får en anställd att stanna kvar på sin arbetsplats eller inom en 

organisation vid en specifik tidpunkt. Därför ansåg vi att denna metod var mest passande. Då 

våra variabler studerats vid samma tidpunkt kan det vara svårt att uttrycka sig om vad som är 

orsak och vad som är verkan. Det är därmed svårt att veta vilken variabel som påverkar och 

vilken som påverkas (Bryman, 2011:63-65, 322).  

 

Generaliserbarhet är intressant i kvantitativa studier för att kunna applicera resultatet av en 

studie till en population, på andra grupper och i andra sammanhang. Det är viktigt att veta att 

resultatet från en undersökning av en population, exempelvis en yrkesgrupp inte går att 

applicera på en annan yrkesgrupp. Det är även viktigt att vara försiktig med att generalisera till 

andra platser eller andra tider (Bryman, 2011:168-169, 199-200). Vårt resultat går främst att 

generalisera på yrkeserfarna ingenjörer inom Verksamhet A då det är därifrån vi fått vårt urval.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

 

Studiens första steg bestod av att läsa på om ämnet Employer Branding, turnover intention, 

retention och employee engagement för att fördjupa oss inom forskningsämnet. Dessa teorier 

låg till grund för empirin och användes för att skapa frågeformuläret. De frågorna som vi 

använde i vår enkät har använts i tidigare undersökningar av deras ursprungliga utformare. Den 

huvudsakliga delen av enkäten består av enkätfrågor utformade av George (2015). Valet av att 

använda tidigare prövade enkätfrågor kan ha påverkat studiens resultat. En fördel med att 

använda forskares frågor kan vara att de har högre reliabilitet då de har prövats i en tidigare 

undersökning. En nackdel med att vi använde färdiga frågor kan vara att de inte fungerar i 

svensk kontext eller att vi missar viktiga faktorer och komponenter som kan påverka om en 

yrkeserfaren ingenjör vill stanna i en tjänst och inom en organisation. 

 

4.3.1 Enkäten 

 

Därefter utformades en webbenkät i SurveyMonkey som är en hemsida där det går att skapa 

olika typer av enkäter som sedan kan hittas via en länk på internet. En pilotundersökning av 

enkäten gjordes för att säkerställa enkätens uppbyggnad. Vi skickade då ut den till vår 

handledare, våra kontaktpersoner på Verksamhet A och två personer som talar flytande 

engelska. Utefter deras kommentarer justerade vi stavningen på ställen där det behövdes samt 

förtydligade vissa ord. Enkäten distribuerades sedan ut till respondenterna via vår personliga 

kontakt på Verksamhet A genom dennes mail (se bilaga 2 för e-brev). Vi ansåg att detta skulle 

öka svarsfrekvensen då vi trodde att fler respondenter skulle vara mer intresserade av att delta 

i enkäten eftersom den skickades ut av deras arbetsgivare. Vi tror att svarsfrekvensen hade 
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minskat om enkäten hade skickats via någon av våra egna privata mailadresser. Detta val kan 

dock ha påverkat respondenternas svar i viss mån då de kanske inte vågade vara helt ärliga i 

sina svar när enkäten skickades ut från Verksamhet A. Vid utformandet av webbenkäter är det 

viktigt att tänka på att göra den måttligt lång, snygg och tydlig. Om den är för lång och 

ostrukturerad blir det svårt för respondenten att få en överblick över hur stor enkäten är och hur 

lång tid den tar att slutföra. Det är då större risk att respondenten tröttnar och ger upp tidigare 

än om enkäten exempelvis hade varit i pappersform (Trost, 2012:141). För att försöka minska 

risken för bortfall utformade vi en enkät som var någorlunda kort, lättläst och luftig med en 

professionell layout. Tydliga instruktioner kring hur respondenterna skulle fylla i sina svar 

fanns och svarsalternativen skrevs direkt under frågan och inte på nästa sida. Ytterligare ett val 

som gjordes var att distribuera enkäten på engelska. Detta val gjordes utifrån en 

mångfaldsaspekt beroende av att Verksamhet A är ett multinationellt företag för att säkerställa 

att samtliga respondenter inkluderades att deltaga i enkäten då de inte är säkert att alla kunde 

svenska. Två påminnelsemail skickades ut med en veckas mellanrum för att öka 

svarsfrekvensen. Webbenkäten låg tillgänglig via en internetlänk i två veckor med tanke på 

tidsramen för arbetet. En översikt av hela frågeformuläret hittas under bilaga 1. 

 

4.3.2 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet avser i vilken utsträckning de indikatorer som utformats för att mäta ett begrepp 

faktiskt mäter det de påstås att mäta (Bryman, 2011:162-164). Enkäten till denna studie bygger 

på enkätfrågor som utvecklats av George (2015), Sjöberg och Sverke (2000) och Hultell och 

Gustavsson (2010) tidigare forskning kring ämnesområdet. Detta innebär att validiteten för 

studien ökar med tanke på att enkätfrågorna samt teorierna som använts ursprungligen är på 

engelska. Vi valde att utforma webbenkäten på engelska för att säkerställa validiteten eftersom 

språkmässiga ändringar kan förvrida innebörden av vissa frågor.  

 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning måtten och mätningar som gjorts är tillförlitliga. 

Det kan även handla om pålitligheten av ett begrepp (Bryman, 2011:160). För att mäta 

reliabiliteten i denna studie är det viktigt att ta hänsyn till den interna reliabiliteten samt 

interbedömarreliabiliteten. Intern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet av olika 

indikatorer kan påverkas av studien. För att öka den interna reliabiliteten är det bra att använda 

sig av tydliga skalor och vara noggrann med hur tolkningar av svar genomförs. 

Interbedömarreliabilitet handlar om överensstämmelsen mellan olika observatörer och detta är 

extra viktigt när det handlar om subjektiva bedömningar som går att tolka på olika sätt (Bryman, 

2011:160-162). Reliabilitetstester av enkätfrågorna genomfördes i det statistiska 

dataprogrammet SPSS med hjälp av Cronbach’s alpha som kan variera mellan 0 och 1, där 

högre värden innebär bättre reliabilitet. Resultatet av reliabilitetstesterna presenteras under 

mätinstrument där vi redogör för Cronbach’s alpha värdena som erhållits. Gränsen för att 

uttrycka sig om att ha acceptabel reliabilitet förutsätter att Cronbach’s alpha (α) är minst 0,6 

men helst 0,7 (Bryman, 2011:162).  
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4.3.3 Mätinstrument för frågeformuläret 

 

Vår enkät innehåller främst frågor som besvarats med hjälp av olika intervallskalor. 

Utmärkande för intervallskalor är att de mäter rangordningen mellan två variabler och saknar 

en definierad nollpunkt (Ejlertsson, 2014:124-125). I denna studie används intervallskalor 

främst för att mäta attityder vid en specifik tidpunkt. Frågeformuläret till denna studie inleddes 

dock med fem olika bakgrundsfrågor som mättes på nominalskala om kön, 

utbildningsbakgrund, antal år i organisationen, antal år i tjänsten och antal år inom 

ingenjörsyrket samt en öppen fråga om ålder.  

 

Model of retention. Därefter följer attitydfrågor som utvecklats av George (2015) samt några 

kompletterande frågor från Aboul-Ela (2016) för att mäta hur viktigt olika arbetsrelaterade 

faktorer är för att yrkesverksamma ska vilja stanna i sin tjänst och inom en organisation. Vi har 

haft mailkontakt med George (2015) och fått tillgång till den ursprungliga enkäten som 

användes i hennes forskning. Däremot har vi inte fått tillgång till frågornas indelning av de åtta 

faktorerna: ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd, utvecklingsmöjligheter, autonomi, 

kompensation, arbetsbelastning, balans mellan arbete och fritid.  

 

Totalt användes 26 påståendefrågor för att mäta följande åtta faktorer: 1. ledarskap (α = 0,60), 

2. arbetsmiljö (α = 0,61), 3. socialt stöd (α = 0,71), 4. utvecklingsmöjligheter (α = 0,61), 5. 

autonomi (α = 0,40), 6. kompensation (α = 0,73), 7. arbetsbelastning (α = 0,55), 8. balans mellan 

arbete och fritid (α = 0,30). Indelningen av enkätfrågorna för de åtta faktorerna presenteras i 

bilaga 4. Respondenterna fick möjlighet att värdesätta hur viktigt olika arbetsrelaterade faktorer 

var för dem på en femgradig skala som kodades från 1 - 5 (1 = inte alls viktigt, 5 = mycket 

viktigt).  

 

Vidare i enkäten presenterades olika påståenden som kan förekomma i arbetsrelaterade 

sammanhang. Respondenten fick då möjlighet att ta ställning till i hur stor utsträckning denne 

håller med eller inte håller med att detta finns på den nuvarande arbetsplatsen på en femgradig 

skala som kodades från 1 - 5 (5 = håller med, 4 = håller delvis med, 3 = håller varken med 

eller inte, 2 = håller delvis inte med, 1 = håller inte med). Även här användes 26 

påståendefrågor som delades in i de åtta olika faktorerna: 1. ledarskap (α = 0,82), 2. arbetsmiljö 

(α = 0,47), 3. socialt stöd (α = 0,64), 4. utvecklingsmöjligheter (α = 0,59), 5. autonomi (α = 

0,23), 6. kompensation (α = 0,76), 7. arbetsbelastning (α = 0,82), 8. balans mellan arbete och 

fritid (α = 0,28). En tabell för enkätfrågornas indelning utefter de åtta olika faktorerna redovisas 

i bilaga 4. 

 

Model of retention analyserades också utifrån organisationsnivå samt tjänstenivå eftersom 

Cronbach’s alpha inte uppfyllde gränsen för reliabilitet för varje faktor. Detta kan dock bero på 

att varje faktor innehåller väldigt få frågor vilket påverkar värdet på Cronbach’s alpha (Bryman, 

2011:160-162). Cronbach’s alpha visade ett värde på α = 0,83 för organisationsnivå och α = 

0,76 för tjänstenivå i frågan om vad de yrkeserfarna ingenjörerna värdesätter högst. I frågan om 

vad de yrkeserfarna ingenjörerna upplever att de har på sin nuvarande arbetsplats visade ett 

Cronbach’s alpha värde på α = 0,85 för organisationsnivå och α = 0,7 för tjänstenivå. Eftersom 
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alla Cronbach’s alpha tester fick ett värde på 0,7 eller högre i dessa reliabilitetstester visar det 

att reliabiliteten på våra frågor ändå är tillräckligt höga. 

 

Turnover intentions. Därefter följer en fråga som utvecklats av Sjöberg och Sverke (2000) som 

handlar om den personliga nuvarande jobbsituationen med avseende att mäta de yrkeserfarna 

ingenjörernas tankar och planer kring att avgå sin tjänst samt deras vilja att stanna i sin tjänst 

och inom sin organisation. Respondenterna får här ta ställning till fyra olika påståenden: Jag 

känner att jag vill säga upp mig, Jag söker aktivt efter ett annat jobb, Jag vill stanna på min 

nuvarande arbetsplats och Om jag var helt fri att välja skulle jag byta jobb. Detta besvarades 

av respondenterna med hjälp av en femgradig skala (5 = håller med, 4 = håller delvis med, 3 = 

håller varken med eller inte, 2 = håller delvis inte med, 1 = håller inte med). Variabeln turnover 

intentions används i denna studien för att mäta i vilken grad yrkeserfarna ingenjörer vill stanna 

på sin arbetsplats. Vi har omvänt tre av fyra frågor som avser de yrkeserfarna ingenjörernas 

tankar och planer kring att avgå sin tjänst för att kunna koda datan. Cronbach´s alpha för dessa 

fyra påståendefrågor blev α = 0,77. 

 

Employee engagement. För att mäta engagemang användes en fråga som utvecklats av Hultell 

och Gustavsson (2010) innehållandes 13 olika känslotillstånd. Respondenterna fick ta ställning 

till hur ofta de har känt de olika känslorna på en skala från 1 - 5 där (1 = inte alls, 2 = mindre 

delen av tiden, 3 = en liten del av tiden, 4 = större delen av tiden, 5 = hela tiden). Cronbach’s 

alpha blev α = 0,87 för employee engagement.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 

 

Vid utförandet av en studie finns det fyra forskningsetiska principer som är viktiga att ta hänsyn 

till i en samhällsvetenskaplig undersökningsprocess vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5-6). 

Informationskravet innebär att alla inblandade i studien bör bli informerade om syftet med 

undersökningen och samtyckeskravet innebär att alla ska vara medvetna och samtycka om sin 

medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innefattar att alla personuppgifter behandlas med 

försiktighet för att inte obehöriga får tillgång till konfidentiella uppgifter och nyttjandekravet 

innebär att uppgifter som samlas in endast får användas i samma forskningssammanhang 

(Bryman, 2011:131-132). Eftersom vi använt oss utav internettjänsten SurveyMonkey för att 

samla in data kan det finnas en större risk att personlig information röjs. För att motverka detta 

valde vi att dölja IP-adresserna för att varken vi eller Verksamhet A kunde se vilka som svarat 

på enkäten.  

 

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till alla fyra principer och informerat alla respondenter 

i vilket syfte vi gör undersökningen. De respondenter som svarat har blivit väl informerade via 

mail angående studiens syfte genom ett e-brev (se bilaga 2). Svaren var anonyma då vi inte vet 

vilka av de 301 personerna som svarat på enkäten. Då det inte går att spåra vilka som gjort 

enkäten är risken väldigt liten att information om personuppgifter från respondenter skulle 
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kunna spridas till obehöriga. Uppgifter från denna studie kommer inte användas i annat syfte 

än till denna undersökning som den är avsedd till. 

 

4.5 Förförståelse 

 

En forskare kan aldrig vara helt objektiv och värderingsfri utan att på något sätt påverkas av 

subjektiva faktorer (Bryman, 2011:43-44). Något som kan ha påverkat denna studie är vårt 

samarbete med Verksamhet A och intresset av att leverera ett bra resultat som uppfyller deras 

förväntningar. Vi ser dock inte detta som ett problem då Verksamhet A har varit tydliga med 

sitt intresse för ett transparent och ärligt resultat samt visat sin fulla förståelse för det 

vetenskapliga fenomenet. Vi har haft väldigt fria händer att utforma denna studie bortsett från 

några få önskemål från Verksamhet A. Samarbetet med dem har påverkat metodvalet då de var 

intresserade av ett kvantitativt resultat som inkluderade svar från många respondenter och till 

viss del även valet av forskningsområde och utformningen av våra frågeställningar. Ytterligare 

en förförståelse som kan ha påverkat resultatet i denna studie är att vi valde att endast fokusera 

på arbetsrelaterade faktorer utifrån internt Employer Branding och exkluderade externa 

Employer Branding faktorer.   

 

4.6 Dataanalys 

 

När webbenkäten var stängd överfördes all insamlad kvantitativ data till programmet SPSS där 

materialet kodades till numeriska siffror. Det var totalt 158 personer som svarade på enkäten 

vilket innebär en svarsfrekvens på 52,5 %. Vid enkätundersökningar kan forskaren förvänta sig 

en svarsfrekvens på 50 - 75 procent och därför ligger svarsfrekvensen för denna studie inom 

riktlinjerna (Trost, 2012:147). Däremot var de endast 129 respondenter (44,2 %) som slutförde 

hela frågeformuläret vilket kan betraktas som något negativt för generaliserbarheten av 

resultatet. Totalt svarade 121 män (76,6 %), 35 kvinnor (22,2 %) och 2 som identifierade sig 

som annat kön (1,3 %). Nästan hälften av alla som svarade (49,4 %) hade en masterexamen. 

13,3 % hade en doktorandexamen, 19 % hade en kandidatexamen och resterande respondenter 

hade lägre utbildning än kandidatexamen. Respondenternas ålder varierade mellan 34 år och 64 

år och medelvärdet blev M = 48 år (SD = 8,90) för de som deltog i undersökningen. Av alla 

respondenterna som svarade hade 12 personer (7,6 %) haft sitt nuvarande jobb i mindre än ett 

år. 50 personer (31,7 %) hade haft sitt nuvarande jobb i 1 - 5 år, 36 personer (22,8 %) i 6 - 10 

år, 36 personer (22,8 %) i 11 - 20 år och 24 personer (15,2 %) i över 20 år. Av alla 

respondenterna hade 4 personer (2,5 %) jobbat inom organisationen i mindre än ett år, 46 

personer (29,1 %) i 1 - 5 år, 39 personer (24,7 %) i 6 - 10 år, 50 personer (31,7 %) i 11 - 20 år 

och 19 personer (12 %) i över 20 år. 
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5 RESULTAT 

 

I denna del av studien presenteras resultatet som åstadkommits ur frågeformuläret. För att 

svara på den första frågeställningen presenteras flera medelvärdesanalyser för att identifiera 

skillnader i medelvärden mellan de olika faktorerna som respondenterna värdesatt. För att 

svara på frågeställning två redovisas ett flertal multipla regressionsanalyser för att hitta 

samband mellan variablerna.  

 

5.1 Viktiga arbetsrelaterade faktorer enligt yrkeserfarna ingenjörer 

 

För att svara på den första frågeställningen om vad de yrkeserfarna ingenjörerna säger att de 

värdesätter högst hos en arbetsgivare skapades en tabell. Tabellen innehåller medelvärde, 

standardavvikelse och antal observationer för varje påståendefråga gällande “How important 

are the following items for you in the organization you are working in?”. Tabellen skapades för 

att presentera vilken variabel som värdesätts högst respektive lägst. Varje variabel numrerades, 

kortades ner och översattes på svenska för att få plats i tabellen som visas i bilaga 3.  

 

De tre variablerna som har högst medelvärde är variabel 3 “tycka om organisationen” M = 4,62 

(SD = 0,54), variabel 4 “stöttande chefer” M = 4,5 (SD = 0,64) och variabel 25 “lämplig lön” 

M = 4,59 (SD = 0,58). Medelvärdet för dessa tre variabler visar att de yrkeserfarna ingenjörerna 

ansåg att tycka om att jobba inom organisationen är viktigast, att erhålla en lämplig lön för sitt 

arbete är näst viktigast och därefter att ha stöttande chefer av de 26 variablerna de kunde välja 

på när de värdesätter en arbetsgivare. Alla dessa tre variabler har väldigt höga medelvärden och 

det är samtidigt inte stor skillnad emellan dem. Standardavvikelsen för de tre variablerna är 

relativt låg vilket innebär att spridningen av observationerna också är låg. Detta innebär att de 

flesta respondenterna tycker att dessa tre variabler är väldigt viktiga. Det var dock fler variabler 

som fick ett högt medelvärde och några av dessa var “delaktighet i beslut” (M = 4,29), “kreativt 

arbete” (M = 4,41), “tillräckliga resurser” (M = 4,41), “vänliga kollegor” (M = 4,28) och 

“utveckla nya färdigheter” (M = 4,37).   

 

De variablerna som fick lägst medelvärde var variabel 17 “att behöva göra det arbete som 

tilldelas mig” M = 2,77 (SD = 0,93), variabel 21 “globala karriärmöjligheter” M = 3,02 (SD = 

1,15) och variabel 24 “lämpliga pensionspaket” M = 3,80 (SD = 0,91). Dessa tre variabler anser 

yrkeserfarna ingenjörerna vara minst viktiga av de totalt 26 stycken som de fick gradera. 

Standardavvikelsen för samtliga tre variabler är aningen hög vilket betyder att spridningen kring 

medelvärdena är relativt höga och att åsikterna kring dessa variabler skiljer sig mer mellan 

respondenterna.  

 

För att räkna ut medelvärdet för organisations- respektive tjänstenivån fördelades de 26 

variablerna in utefter de åtta olika faktorerna: ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd, 

utvecklingsmöjligheter, autonomi, kompensation, arbetsbelastning och balans mellan arbete 

och fritid. Indelningen skedde utifrån George (2015) egenskapsbeskrivning av varje enskild 
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faktor. Detta gjordes för att kunna presentera ett tydligare resultat där det lättare går att utläsa 

vilka arbetsrelaterade faktorer som yrkeserfarna ingenjörer värdesätter högst respektive lägst. 

Medelvärdet för faktorn ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter mäts på 

organisationsnivå. I tabell 1 nedan presenteras resultatet ur denna gruppering.  

 

Tabell 1 

Totala medelvärdet, standardavvikelsen, antalet observationer samt högsta och lägsta 

medelvärdet för de arbetsrelaterade faktorerna på organisationsnivå. 

 

Organisationsnivå    

Faktor Mean Std. Deviaton n 

Ledarskap 4,25 0,45 133 

Arbetsmiljö 4,52 0,50 133 

Socialt stöd 4,08 0,61 133 

Utvecklingsmöjligheter 3,83 0,59 133 

 

 

Medelvärdet för faktorn autonomi, kompensation, arbetsbelastning och balans mellan arbete 

och fritid mäts på tjänstenivå vilket presenteras i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 

Totala medelvärdet, standardavvikelsen, antalet observationer samt högsta och lägsta 

medelvärdet för de arbetsrelaterade faktorerna på tjänstenivå. 

 

Tjänstenivå    

Faktor Mean Std. Deviaton n 

Autonomi 3,59 0,56 133 

Kompensation 4,09 0,56 133 

Arbetsbelastning 4,26 0,56 133 

Balans mellan arbete 

och fritid 

4,06 0,64 133 

 

Genom att avläsa de totala medelvärdena för ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd och 

utvecklingsmöjligheter (organisationsnivå) samt autonomi, kompensation, arbetsbelastning, 
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balans mellan arbete och fritid (tjänstenivå) framgår det att de yrkeserfarna ingenjörerna 

värdesätter arbetsrelaterade faktorer på organisationsnivå högre än arbetsrelaterade faktorer på 

tjänstenivå. Yrkeserfarna ingenjörer värdesätter arbetsmiljö högst M = 4,52 (SD = 0,50) och 

autonomi lägst M = 3,59 (SD = 0,56) av de åtta faktorerna. Samtliga totala medelvärden ligger 

dock ganska nära varandra för både organisations- och tjänstenivå vilket indikerar att alla åtta 

arbetsrelaterade faktorer är viktiga för yrkeserfarna ingenjörer när de värdesätter en 

arbetsgivare. De totala medelvärden för organisations- och tjänstenivå är samtidigt relativt höga 

och nära de högsta medelvärdet 5,00 vilket också styrker detta resonemang. Standardavvikelsen 

är lite mer än 0,5 uppåt och neråt från medelvärdet vilket innebär att det är relativt låg spridning 

bland respondenternas svar. 

 

5.2 Arbetsrelaterade faktorer som behåller yrkeserfarna ingenjörer 

 

Resultatet från analyserna av frågeställning två redovisas under två separata avsnitt. I den första 

delen redovisas regressionsanalyser med turnover intentions som den beroende variabeln och i 

den andra delen redovisas regressionsanalyser med engagemang som beroende variabel. Först 

gjordes en multipel linjär regressionsanalys för att testa sambandet mellan turnover intentions, 

som beroende variabel, och faktorer på organisationsnivå samt tjänstenivå, som oberoende 

variabler.  

 

5.2.1 Turnover intentions 

 

Medelvärdet för turnover intentions är M = 2,92 (SD = 0,82) vilket indikerar på att det finns 

vissa som vill stanna inom Verksamhet A men även andra som har tankar eller planer på att 

lämna Verksamhet A. Standardavvikelsen från medelvärdet är ganska högt vilket tyder på hög 

spridning av attityderna kring de yrkeserfarna ingenjörernas intentioner att stanna inom 

Verksamhet A. Intentionen att lämna är dock aningen större än intentionen att stanna. 

 

Tabell 3 

Pearson korrelation, signifikansprövning av sambandet mellan turnover intentions, 

organisationsnivå och tjänstenivå (N = 129). 

 

 Turnover intentions Organisationsnivå Tjänstenivå 

Turnover intentions - 0,488** 0,491** 

Organisationsnivå 0,488** - 0,722** 

Tjänstenivå 0,491** 0,722** - 

*p < 0,05. **p < 0,001. 
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129 personer deltog i undersökningen (N = 129). Tabell 3 visar Pearson korrelation som är ett 

mått på sambandets styrka mellan de olika variablerna. Alla samband är positiva och sambandet 

mellan organisationsnivå och tjänstenivå har ett relativt starkt positivt samband (r = 0,722). 

Detta tyder på multikollinearitet som kan försvåra tolkningen av resultatet då det är svårt att 

veta vilken prediktor av organisations- och tjänstenivå som i störst utsträckning påverkar 

intentionen att stanna. Sambanden mellan turnover intentions och organisationsnivå samt 

turnover intentions och tjänstenivå är varken svaga eller starka men korrelerar positivt. 

Sambandet mellan viljan att stanna kvar (turnover intention) och faktorer på tjänstenivå är 

aningen starkare (Pearson r = 0,491) än sambandet mellan att vilja stanna kvar (turnover 

intentions) och faktorer på organisationsnivå (Pearson r = 0,488). Detta betyder att faktorer på 

tjänstenivå är aningen viktigare för att yrkeserfarna ingenjörer ska vilja stanna inom 

Verksamhet A. En signifikansnivå på 99,9 % uppnås (p < 0,001) mellan samtliga variabler i 

tabell 3.  

 

ANOVA testet visar ett p-värde på 0,000 (p < 0,001) vilket innebär att R Square vädret är 

statistiskt säkerställt på 99,9% nivån. Adjusted R Square värdet uppgår till 0,267 och visar 

styrkan i modellen och innebär i detta fall att 26,7% av variansen i populationen kan förklaras 

av faktorer på organisationsnivå och faktorer på tjänstenivå tillsammans. Vi går vidare för att 

observera om vi kan utesluta att resultatet beror på slumpen genom att göra en multipel 

regressionsanalysen genom att testa lutningen av linjen för organisations- och tjänstenivå. 

 

Tabell 4  

Koefficienter, test av lutningen för linjen mellan turnover intentions och organisations- och 

tjänstenivå. 

Variabel B Std. Error Beta 

(Konstant) – 0,423 0,487 - 

Organisationsnivå 0,433 0,169 0,279* 

Tjänstenivå 0,557 0,210 0,290* 

*p < 0,05. **p < 0,001. Beroende variabel: turnover intentions.  

 

Tabell 4 visar ett p-värde på 0,012 för organisationsnivån och 0,009 för tjänstenivån vilket 

innebär att p < 0,05 och att båda prediktorerna är signifikanta på 95 %-nivån. B-koefficienterna 

uppvisar 0,433 på organisationsnivå och 0,557 på tjänstenivå vilket betyder att tjänstenivå 

påverkar yrkeserfarna ingenjörers intention att stanna i större utsträckning än organisationsnivå. 

Eftersom de båda prediktorerna uppvisar signifikans fortsätter analysen av båda koefficienterna 

(organisationsnivå och tjänstenivå). I nästa steg utförs en till multipel linjär regressionsanalys 

där de åtta faktorerna: ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd, utvecklingsmöjligheter, autonomi, 

kompensation, arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid analyseras för att se de 

enskilda faktorernas påverkan på viljan att stanna inom Verksamhet A. 
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Tabell 5 

Pearson korrelation, signifikansprövning av sambandet mellan turnover intentions, ledarskap, 

arbetsmiljö, socialt stöd, utvecklingsmöjligheter, autonomi, kompensation, arbetsbelastning 

och balans mellan arbete och fritid (N = 129). 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Turnover 

intentions 

0,510** 0,421** 0,181* 0,402** 0,149* 0,437** 0,453** 0,145 

2.Ledarskap  0,662** 0,374** 0,599** 0,131 0,520** 0,581** 0,276* 

3.Arbetsmiljö   0,510** 0,515** 0,191* 0,367** 0,613** 0,339** 

4.Socialt stöd    0,333** 0,192* 0,090 0,448** 0,269* 

5.Utvecklings     

möjligheter 

    0,104 0,296** 0,605** 0,320** 

6.Autonomi      0,044 0,121 0,190* 

7.Kompensation       0,360** 0,260* 

8.Arbetsbelastning        0,188* 

9.Balans mellan 

arbete och fritid 

        

*p < 0,05. **p < 0,001 

 

I tabell 5 går det att avläsa att korrelationen mellan de oberoende variablerna är mindre än 0,7. 

Det finns annars risk för att multikollinearitet kan uppstå och då mäter de oberoende 

prediktorerna i stort sätt samma sak. Detta betyder att det går att använda sig av 

regressionsanalysen. Från Pearson korrelation går det att se att alla samband är positiva. 

Adjusted R Square värdet visar att 30,8 % av variansen i populationen kan förklaras av alla 

oberoende faktorerna i analysen. Resten kan bara förklaras med andra orsaker. P-värdet i 

ANOVA testet är 0,000 (p < 0,001) vilket innebär att R Square värdet är säkerhetsställt på 99,9 

%-nivån. Nedan utförs ytterligare en multipel regressionsanalys för att analysera vilken 

prediktor (de åtta faktorerna) som har störst påverkan på intentionen att stanna inom 

Verksamhet A och om resultatet beror på slumpen. 

 

Tabell 6 

Koefficienter test av lutningen för linjen mellan turnover intentions och de åtta faktorerna.  

Variabel B Std. Error Beta 

(Konstant) 0,132 0,587 - 

Ledarskap 0,251 0,131 0,216 

Arbetsmiljö 0,110 0,122 0,099 

Socialt stöd – 0,104 0,124 – 0,076 
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Utvecklingsmöjligheter 0,118 0,133 0,092 

Autonomi 0,154 0,131 0,089 

Kompensation 0,284 0,116    0,220* 

Arbetsbelastning 0,158 0,102 0,167 

Balans mellan arbete 

och fritid 

– 0,078 0,102 – 0,063 

*p < 0,05. **p < 0,001. Beroende variabel: turnover intentions. 

 

Den enda prediktorn som visar upp ett statistiskt samband på 95 %-nivån (p < 0,05) är 

kompensation som har ett p-värde på 0,015 (se tabell 6). Detta betyder att bra kompensation är 

den faktorn som påverkar att de yrkeserfarna ingenjörerna vill stanna kvar på arbetsplatsen. De 

andra prediktorerna visade ej upp någon statistisk signifikans vilket innebär att det inte går att 

dra några slutsatser kring dessa.  

 

5.2.2 Employee engagement 

 

I denna del av resultatet redovisas två multipla linjära regressionsanalyser med engagemang 

som beroende variabel för att testa samband. I den första regressionsanalysen testas sambandet 

mellan engagemang (beroende variabel), organisationsnivå (oberoende variabel) och 

tjänstenivå (oberoende variabel). Medelvärdet för engagemang blev M = 3,52 (SD = 0,53). 

Nedan presenteras en tabell som visar hur organisations- och tjänstenivå korrelerar med 

engagemang.    

 

Tabell 7 

Pearson korrelation, signifikansprövning av sambandet mellan engagemang, 

organisationsnivå och tjänstenivå (N = 129). 

 Engagemang Organisationsnivå Tjänstenivå 

Engagemang - 0,370** 0,247* 

Organisationsnivå 0,370** - 0,722** 

Tjänstenivå 0,247* 0,722** - 

*p < 0,05. **p < 0,001. Beroende variabel: employee engagement 

 

Tabell 7 här ovan visar att 129 personer deltagit i undersökningen. Det går även att se att alla 

korrelationer är statistiskt signifikanta på 99,9 %-nivån (p < 0,001) utan korrelationen mellan 

tjänstenivå och engagemang som överstiger detta värde. Pearson visar ett starkt samband i 

korrelationen mellan organisationsnivå och tjänstenivå på 0,722 vilket är över 0,7 och innebär 
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att det föreligger multikollinearitet vilket innebär att det är svårt att veta vilken prediktor som 

påverkar engagemang mest. Adjusted R Square värdet uppgår till 12,4 % vilket innebär att 13,8 

% av variansen i populationen kan förklaras av organisationsnivå och tjänstenivå. I ANOVA 

testet går det att avläsa att (p < 0,001) vilket betyder att R Square värdet är säkerhetsställt på 

99,9 %-nivån. Nedan testas lutningen av linjen för organisations- och tjänstenivå för att se om 

det föreligger samband med engagemang och om resultatet beror på slumpen.   

 

Tabell 8 

Koefficienter, test av lutningen för linjen mellan employee engagement och organisations- och 

tjänstenivå. 

Variabel B Std. Error Beta 

(Konstant) 2,271 0,341 - 

Organisationsnivå 0,398 0,119 0,401* 

Tjänstenivå – 0,052 0,147 – 0,042 

*p < 0,05. **p < 0,001. Beroende variabel: employee engagement 

 

Prediktorn organisationsnivå visar upp statistiskt signifikans på 95 %-nivån då p-värdet är 0,001 

(p < 0,05). Tjänstenivå uppnår ingen signifikans därför analyseras den inte vidare. 

Organisationsnivån analyseras vidare då det är den enda prediktorn som visar upp statistisk 

signifikans. Korrelationen mellan engagemang och de fyra faktorerna: engagemang, ledarskap, 

arbetsmiljö, socialt stöd, utvecklingsmöjligheter på organisationsnivå presenteras nedan (se 

tabell 9).  

 

Tabell 9 

Pearson korrelation, signifikansprövning av sambandet mellan engagemang, ledarskap, 

arbetsmiljö, socialt stöd, utvecklingsmöjligheter (N = 129). 

 Engagemang Ledarskap Arbetsmiljö Socialt 

stöd 

Utvecklings-

möjligheter 

Engagemang - 0,314** 0,344** 0,208* 0,291** 

Ledarskap 0,314** - 0,622** 0,374** 0,599** 

Arbetsmiljö 0,344** 0,622** - 0,510** 0,515** 

Socialt stöd 0,208* 0,374** 0,510** - 0,333** 

Utvecklingsmöjligheter 0,219** 0,599** 0,515** 0,333** - 

*p < 0,05. **p < 0,001. Beroende variabel: employee engagement. 
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Alla korrelationer (se tabell 9) är positiva och har ett Pearson värde mindre än 0,7 vilket är bra 

eftersom det inte föreligger multikollinearitet. Vi kan då lättare veta vilken av prediktorerna 

som påverkar engagemang. Korrelationen mellan socialt stöd och engagemang har en statistisk 

signifikans på 95 % (p < 0,05). De resterande korrelationerna visar alla upp statistisk signifikans 

på 99,9 %-nivån (p < 0,001). Adjusted R Square är 11,5 % vilket innebär att 11,5 % av variansen 

i resultatet går att förklaras av ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter 

tillsammans. Ytterligare en multipel linjär regressionsanalys görs för att analysera de specifika 

faktorerna ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter (oberoende variabler) 

och engagemang (beroende variabel). 

 

Tabell 10 

Koefficienter, test av lutningen för linjen mellan employee engagement och de fyra faktorerna 

på organisationsnivå. 

Variabel B Std. Error Beta 

(Konstant) 2,321 0,326 - 

Ledarskap 0,083 0,087 0,112 

Arbetsmiljö 0,146 0,083 0,205 

Socialt stöd 0,022 0,086 0,025 

Utvecklingsmöjligheter 0,091 0,088 0,110 

 *p < 0,05. **p < 0,001. Beroende variabel: employee engagement. 

 

Ingen av prediktorerna visade upp någon statistisk signifikans vilket innebär att varken 

ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter påverkar de yrkeserfarna 

ingenjörernas känsla av engagemang. 
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6 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt knyts syftet, frågeställningarna, resultatet och teorin samt tidigare forskning 

samman med varandra. Här tolkas, värderas och dras även slutsatser kring vad yrkeserfarna 

ingenjörer värdesätter högst och vad som får dem att stanna inom Verksamhet A.  

 

6.1 Vilka arbetsrelaterade faktorer värdesätter målgruppen 

yrkeserfarna ingenjörer högst hos en arbetsgivare? 

 

En del av syftet med denna studie bestod av att identifiera vilka arbetsrelaterade faktorer som 

yrkeserfarna ingenjörer värdesätter högst hos en arbetsgivare för att de ska vilja stanna i ett jobb 

och inom en organisation. Studien som verkställts uppvisar att yrkeserfarna ingenjörer värderar 

arbetsrelaterade faktorer på organisationsnivå högre än arbetsrelaterade faktorer på tjänstenivå. 

Detta innebär att bra ledarskap, stöd och uppskattning från ledningen, bra arbetsmiljö, flexibelt 

arbete, att känna grupptillhörighet och möjligheten till utveckling och lärande i arbetet är 

väsentligt för bibehållandet av yrkeserfarna ingenjörer. Detta går i linje med Georges (2015) 

forskningsupptäckter som också pekar på att organisatoriska faktorer påverkar 

yrkesprofessionellas vilja att stanna kvar hos sin arbetsgivare i större utsträckning än faktorer 

på tjänstenivå.  

 

Utifrån de åtta olika faktorerna: ledarskap, arbetsmiljö, socialt stöd, utvecklingsmöjligheter, 

autonomi, kompensation, arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid ur Model of 

retention värdesätter de yrkeserfarna ingenjörerna faktorn autonomi lägst i denna undersökning. 

Den faktorn som de värdesätter viktigast är arbetsmiljö tätt följt av arbetsbelastning och 

ledarskap. Detta kan kopplas till Aboul-Ela (2016) som bland annat klargör att en arbetsplats 

med bra arbetsmiljö är viktigt för att en arbetsgivare ska uppfattas som attraktiv av sina 

anställda. Om Verksamhet A kan upprätthålla en bra arbetsmiljö kommer de med största 

möjlighet utmärka sig som en attraktiv arbetsgivare för yrkesgruppen yrkeserfarna ingenjörer. 

En viktig aspekt angående tolkningen av resultatet av vad yrkeserfarna ingenjörer värdesätter 

är att alla åtta faktorerna visar sig vara viktiga för bibehållandet av dem eftersom samtliga 

faktorer gav höga medelvärden. 

 

Resultatet av denna studie klargjorde att det som är viktigast för yrkeserfarna ingenjörer är att 

tycka om att jobba inom sin arbetsorganisation, att erhålla en lämplig lön för sitt arbete och att 

ha stöttande chefer. Detta är jämförbart med M’zungu m.fl (2010), Burmann m.fl (2009) och 

Zahara Saleem och Iglesias (2016) som trycker på att starkt ledarskap ökar det interna 

arbetsgivarvarumärket. Om Verksamhet A tillämpar resultatet av detta i sina Employer 

Branding-strategier och erbjuder starkt ledarskap till målgruppen yrkeserfarna ingenjörer blir 

de mer konkurrenskraftiga och kan i större mån differentiera sig för att främst kunna behålla 

men även locka potentiella yrkeserfarna ingenjörer.  
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I resultatet framgick det även vad de yrkeserfarna ingenjörerna värdesätter lägst av de 26 

påståendefrågorna. Det som de värdesätter läst är att behöva göra det arbete som de tilldelas, 

att ha globala karriärmöjligheter och att bli erbjuden lämpliga pensionspaket. Både globala 

anställningsmöjligheter och lämpliga pensionspaket hämtades ur Aboul-Elas BLCG-modell 

(2016) för att testa om de hade betydelse för yrkeserfarna ingenjörer. Eftersom dessa indikatorer 

visade sig vara minst viktiga enligt de yrkeserfarna ingenjörerna stämde inte vår hypotes. Dock 

är det viktigt att beakta att spridningen är relativt hög för de indikatorer som värderas lägst. 

Detta innebär att åsikterna skiljer sig åt mellan respondenterna och det finns både de som tycker 

att dessa tre indikatorer är viktiga och de som anser att de inte är lika viktiga. Vår hypotes kan 

därmed appliceras på yrkesgruppen yrkeserfarna ingenjörer till viss del. 

 

Vi har nu svarat på vad yrkeserfarna ingenjörer anser att de värdesätter högst hos en arbetsgivare 

för att de ska vilja stanna. Däremot har andra resultat framkommit vidare i undersökningen ur 

frågeställning två. Där visade det sig att yrkeserfarna ingenjörer i själva verket stannar inom 

Verksamhet A för andra faktorer än de som de säger att de värdesätter högst.  

 

6.2 Vilka arbetsrelaterade faktorer får målgruppen yrkeserfarna 

ingenjörer att stanna hos en arbetsgivare? 

 

Den andra delen av studiens syfte var att identifiera vilka faktorer som får yrkeserfarna 

ingenjörer att stanna hos en arbetsgivare. För att svara på detta började vi med att analysera 

varför yrkeserfarna ingenjörer stannar inom Verksamhet A på organisations- och tjänstenivå. 

Ur regressionsanalysen av detta kunde vi utläsa att arbetsrelaterade faktorer på tjänstenivå var 

viktigare än arbetsrelaterade faktorer på organisationsnivå. Detta är intressant då vi i första 

frågeställningen kom fram till att yrkeserfarna ingenjörer säger att de värdesätter faktorer på 

organisationsnivå högre än faktorer på tjänstenivå för att vilja stanna kvar i en tjänst och inom 

en organisation. George (2015) har också kommit fram till att faktorer på organisationsnivå har 

större betydelse för viljan att stanna än faktorer på tjänstenivå. Korrelationen mellan 

organisationsnivå och tjänstenivå är dock relativt hög i vår studie vilket tyder på ett starkt 

samband mellan dem och det är därför svårt att veta vilken av dessa som påverkar viljan att 

stanna mest. 

 

I nästa regressionsanalys med alla enskilda åtta faktorer som prediktorer fann vi att 

kompensation hade stor betydelse för viljan att stanna inom Verksamhet A. Detta är en 

intressant upptäckt då George (2015) menar att kompensation som exempelvis en lämplig lön 

är viktigt för bibehållandet av anställda och att avsaknaden av detta ökar risken för att de vill 

byta arbetsgivare och avgå sin tjänst. Kompensation visade sig även värdesättas högt av de 

yrkeserfarna ingenjörerna som framgår i frågeställning ett. Slutsatsen av detta är att en lämplig 

lön som bygger på prestation och kompetens och attraktiva förmåner är viktigt för att behålla 

erfarna ingenjörer inom Verksamhet A.  
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De yrkeserfarna ingenjörernas vilja att stanna kvar inom Verksamhet A visade sig ha relativt 

stor spridning och medelvärdet låg ungefär på mitten men aningen mer mot att lämna 

Verksamhet A än att stanna kvar hos dem. Detta innebär att det är viktigt för Verksamhet A att 

erbjuda lämpliga löner om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden och behålla 

sina värdefulla yrkeserfarna ingenjörer.   

 

Det framgick inga statistiskt signifikanta skillnader ur den multipla regressionsanalysen om 

engagemang. Det kan bero på att Georges (2015) Model of retention ej bygger på att förklara 

graden av engagemang hos medarbetare. Något som är intressant utifrån att vi mätte 

engagemang är att de yrkeserfarna ingenjörerna uppvisar hög grad av engagemang men ändå 

har aningen större intention att lämna sitt arbete än att stanna kvar. Enligt Kennedy och Daim 

(2010) ska högt engagemang egentligen påverka anställdas vilja att stanna inom sin 

arbetsorganisation, vilket inte stämmer överens i vår studie fullt ut. Däremot förklarar Sjöberg 

och Sverke (2000) att låg känsla av engagemang i kombination med lågt organisatoriskt 

åtagande påverkar viljan att lämna sitt arbete. Då de yrkeserfarna ingenjörerna har ett högt 

engagemang samtidigt som vissa ändå har intentioner att lämna kan det vara så att de känner 

avsaknad av organisatoriska åtaganden. Vi har dock inte mätt organisatoriska åtaganden i vår 

undersökning så detta är endast en teori om hur det skulle kunna vara. En annan tanke kring 

resultatet av högt engagemang men samtidigt intentioner att lämna kan bero på att yrkeserfarna 

ingenjörer är en attraktiv yrkesgrupp eftersom det råder ingenjörsbrist på arbetsmarknaden 

(Landerholm, 2017). Detta kan medföra att de känner att de har större valmöjligheter att välja 

sin arbetsgivare och byta arbetsplats vilket i sin tur kan påverka deras intentioner att lämna sin 

nuvarande arbetsgivare.  

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Bortfallet i studien blev relativt högt då 158 respondenter påbörjade webbenkäten men 129 av 

dessa slutförde den. Detta kan dels bero på att frågorna var relativt långa. Detta var dock ett 

medvetet val eftersom att vi inte ville dela upp frågorna i enkäten efter organisationsnivå och 

tjänstenivå då vi trodde att detta kunde påverka resultatet. En annan orsak till att 

svarsfrekvensen blev relativt låg kan vara att vi överskattade tiden och att enkäten tog längre 

än tio minuter att genomföra via webben. Detta kan ha resulterat i att vissa respondenter tappade 

tålamodet snabbare än vad de hade gjort om frågeformuläret hade varit exempelvis i 

pappersform. Enkätens design kan vara en annan orsak till att svarsfrekvensen var relativt låg 

då vi inte kunde påverka den fullt ut (Trost 2012:142-143). På SurveyMonkeys hemsida går det 

att välja mellan ett begränsat antal teman vilket innebar att vi inte hade fria händer att bestämma 

radavstånd, typsnitt och layout på webbenkäten. Utifrån dessa resonemang menar vi inte att 

enkätens design var dålig utan däremot att det är högst subjektivt och att var och en har sin egen 

uppfattning vad som är läsvänlig formalia.  

 

En fördel med att använda SurveyMonkey var att vi fick tillgång till en webblänk vilket 

underlättade utskicket av webbenkäten och gjorde att vi nådde till många fler respondenter 

utifrån den tidsram vi hade. Om vi delade ut enkäten i pappersform så hade det kanske resulterat 
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i högre svarsfrekvens. En högre svarsfrekvens hade framför allt inneburit att studien fick bättre 

validitet vilket hade påverkat möjligheten att generalisera resultaten i ännu högre utsträckning. 

Däremot var det inte aktuellt att distribuera pappersenkäter eftersom Verksamhet A är 

stationerade runt om i Sverige och möjligheten till att resa inte fanns med tanke på tidsramen 

för uppsatsen. Ett alternativ hade kunnat vara att skicka ut enkäten till cheferna för 

vederbörande respondenter som hade kunnat dela ut enkäten i pappersform på arbetsplatsen. 

Detta hade dock kunnat påverka konfidentialiteten då cheferna ser vilka som svarar och ej. En 

konsekvens av detta hade kunnat vara att respondenterna ej vågar svara ärligt vilket hade kunnat 

resultera i lägre spridning mellan respondenternas svar. Slutprodukten av detta hade kunnat leda 

till ett glorifierat resultat som inte stämmer överens med verkligheten. 

 

Det är konstaterat att webbenkäten hade ett verkligt bortfall och därför är det intressant att 

diskutera om de från urvalet som inte har svarat på enkäten. Det är omöjligt för oss att veta 

vilka som inte har svarat och deras exakta orsaker till varför de inte gjort det. En tanke kan vara 

att de inte haft något intresse av att delta i undersökningen. En annan anledning kan vara att de 

som tillhör bortfallet upplever hög arbetsbelastning och därför kanske de inte hade tid för att 

utföra webbenkäten. En annan möjlig orsak kan bero på att vi skrev i e-brevet att vi ville veta 

vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna i ett jobb eller inom en organisation och då 

kanske de som planerar att lämna Verksamhet A inte bryr sig om att delta i undersökningen. 

Detta kan förklara den relativt låga spridningen och vidare svårigheten att se samband i 

analyserna då det finns en möjlighet att en del av de som ville lämna Verksamhet A inte deltog 

i undersökningen och därför kan ha förlorat deras åsikter.  

 

En annan orsak till att vi hade svårigheter i att se statistiska samband kan bero på att 

ämnesområdet fortfarande är relativt begränsat vilket även Lord (2002) konstaterat. Vi hade 

behövt tillgång till mer litteratur rörande varför yrkesprofessionella väljer att stanna hos en 

arbetsgivare för att få ett ännu mer omfattande resultat. Ytterligare en orsak till svårigheten att 

se samband på alla prediktorer kan bero på att yrkeserfarna ingenjörer säger att de värdesätter 

alla prediktorer högt vilket vi fick fram i frågeställning ett. Detta gör att spridningen av svaren 

blir mindre och därmed blir det också svårare att se samband. Eftersom att alla prediktorer inte 

uppvisar statistisk signifikans påverkar det studiens generaliserbarhet och därför bör resultatet 

tolkas med viss försiktighet. Något annat som kan ha påverkat studiens generaliserbarhet och 

vidare möjligheten att uttrycka sig om en hel population kan vara att urvalet endast kommer 

från Verksamhet A.  

 

Värt att diskutera angående de metodologiska valen som gjorts i denna studie är de resultat som 

erhölls ur Cronbach’s a koefficienterna för varje enskild faktor som visade ett värde på 0,6 eller 

lägre. Den låga reliabiliteten för några av de åtta faktorerna kan bero på att varje enskild faktor 

inkluderade få variabler vilket kan minska Cronbach’s alpha värdet. Det kan även bero på att 

enkäten distribuerades ut med engelskt språk inom en svensk kontext vilket kan ha påverkat 

respondenternas uppfattning av frågorna och svarsalternativen. Med hänsyn till dessa argument 

bör resultaten tolkas med viss försiktighet angående de faktorer som erhöll Cronbach’s a 

koefficienter under 0,7. 
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6.4 Slutsatser 

 

En särskilt intressant aspekt av resultatet i denna studie är att det framgår att respondenterna 

har relativt högt engagemang samtidigt som det finns intentioner hos vissa att lämna sin tjänst 

eller organisation. Detta är intressant för Verksamhet A att ha i beaktning vid utformningen av 

Employer Branding-strategier för att kunna behålla befintliga yrkeserfarna ingenjörer och förbli 

konkurrenskraftiga arbetsgivare. I denna studie uppmärksammas också att yrkeserfarna 

ingenjörer säger att de värdesätter arbetsrelaterade faktorer på organisationsnivå något högre 

än de på tjänstenivå. Däremot visar studiens resultat att yrkeserfarna ingenjörer stannar inom 

Verksamhet A på grund av arbetsrelaterade faktorer på tjänstenivå i högre grad än de på 

organisationsnivå. Den främsta anledningen till att stanna handlar om kompensation och att 

erhålla en lämplig lön som matchar den anställdes kompetenser. Dock är samtliga 

arbetsrelaterade faktorer som testats i denna studie betydelsefulla för bibehållandet av 

yrkeserfarna ingenjörer. Däremot om Verksamhet A verkligen vill behålla sina värdefulla 

yrkeserfarna ingenjörer bör de erbjuda lämpliga löner som matchar den anställdas kompetenser.  

 

Ingenjörer är en eftertraktad målgrupp på arbetsmarknaden vilket har konstaterats av både 

Landerholm (2017) och Schmieder (2013) genom arbetsmarknadsstatistik från den svenska 

arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att yrkesverksamma inom HR arbetar med bibehållandet 

av värdefulla kompetenser som en del av arbetet med interna Employer Branding-strategier 

eftersom Backhaus och Tikoo (2004) förklarar att detta kan förstärka arbetsgivarvarumärket 

och möjligheten att differentiera sig gentemot befintliga konkurrenter. Enligt Edwards (2010) 

är Employer Branding en viktig del av HR-yrkesverksammas arbetsuppgifter och Foster m.fl. 

(2010) förklarar att grundstenen av interna Employer Branding-strategier handlar om 

bibehållandet av värdefulla medarbetare. Utifrån dessa aspekter anser vi att det var högst 

relevant att undersöka vad yrkeserfarna ingenjörer värdesätter högst och vad som får dem att 

stanna hos en arbetsgivare. Vi är säkra på att vi kommer ha stor användning av kunskapen som 

erhållits genom denna studie inför kommande yrkesroll som personalvetare.   

 

6.4.1 Förslag till vidare forskning 

 

Det kan ha funnits andra faktorer som yrkeserfarna ingenjörer värdesätter högre och som i större 

utsträckning får yrkeserfarna ingenjörer att vilja stanna hos sin arbetsgivare. Det hade därför 

varit intressant att göra en fortsatt studie som inkluderar arbetsrelaterade faktorer inom extern 

Employer Branding då vår studie endast fokuserat på intern Employer Branding. Då hade det 

även varit intressant att inkludera nyutexaminerade ingenjörer för att kunna jämföra dem med 

yrkeserfarna ingenjörer för att se om det finns några skillnader angående varför de stannar kvar 

i en tjänst eller inom en organisation. Forskning som finns tillgänglig hittills kring vad som får 

yrkesprofessionella att stanna hos en arbetsgivare är begränsad och därför är det intressant att 

forska vidare inom detta område.  
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Bilaga 1 - Enkäten 
 

1. Please specify your gender.  

Female 

Male 

Other 

 

2. How old are you?  

Please write your age in numbers in the textbox below. 

 

3. What is the highest level of education you have completed?  

Less than high school 

High school 

Professional school 

Some college 

Bachelor's degree 

Master's degree 

Doctoral degree 

 

4. How long have you been at your present job?  

Less than 1 year 

1-5 years 

6-10 years 

11-20 years 

More than 20 years 

 

5. How long have you worked in your current organization?  

1 year or less 

1-5 years 

6-10 years 

11-20 years 

More than 20 years 

 

6. How long have you been working as an engineer?  

Less than 10 years 

10-20 years 

More than 20 years 
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7. How important are the following items for you in the organization you are working in? 

Please grade from 1 to 5 how important the following items is for you to want to remain in a 

job and an organization. 

 

Not important 1  2  3  4 5  Very important  

 

1. That the people in the organization are given a say in decisions 

2. To have managers that are prepared to be flexible 

3. To enjoy working in the organization 

4. To have managers that are supportive 

5. To have a job that allows me to be creative 

6. To be provided with adequate resources to do my job well 

7. To be able to choose how I do my job 

8. To have colleagues that are available when you need them 

9. That the financial rewards are fairly distributed in the organization 

10. To be expected to have a flexible attitude to my work 

11. That it is clear why people receive the financial rewards they do 

12. To have a workload that is flexible 

13. To be given the opportunity to develop new skills 

14. To have a job that makes full use of my skills 

15. To have good career or promotion prospects 

16. To be able to find time to do things outside the work 

17. To have to do whatever work you are given 

18. To feel that you are a part of a team 

19. To have friendly and caring colleagues 

20. To have a job with task variety 

21. To have global assignment opportunities 

22. To get objective evaluation for the work I do with feedback for development 

23. To have job security 

24. That my employer offers appropriate retirement packages 

25. To get an appropriate salary that matches my competences 

26. That my employer offers appropriate compensation benefits 
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8. Please indicate to what extent you agree with the following statements about your 

current place of work. 

 

Agree strongly  Agree  Neither agree nor disagree  Disagree        Strongly disagree 

 

1. People here are given a say in decisions 

2. My managers are prepared to be flexible 

3. I enjoy working here 

4. Managers here are supportive 

5. My job allows me to be creative 

6. I am provided with adequate resources to do my job well 

7. I can choose how I do my work 

8. My colleagues are always available when I need them 

9. Financial rewards are fairly distributed 

10. I am expected to take a flexible attitude to my work 

11. It's clear why people receive the financial rewards they do 

12. My workload is flexible 

13. I am given the opportunity to develop new skills 

14. My job makes full use of my skills 

15. There are no career or promotion prospects 

16. I find it hard to find time for things outside of work 

17. I have to do whatever work I am given 

18. I feel as if I am part of a team 

19. I have friendly and caring colleagues 

20. I have a job with task variety 

21. I have global assignment opportunities 

22. My employer offers objective evaluation for the work I do with feedback for 

development 

23. I have job security 

24. My employer offers appropriate retirement packages 

25. I have an appropriate salary that matches my competences 

26. My employer offers appropriate compensation benefits 
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9. Please indicate to what extent you agree with the following statements about your 

current job situation. 

 

Agree strongly  Agree Neither agree nor disagree      Disagree  Strongly disagree 

 

I feel that I could leave this job 

I am actively looking for other jobs 

I want to stay in my present organization 

If I was completely free to choose I would leave this job 

 

10. How often during the last two weeks at work have you been feeling... 

 

Not at all A minor part of the time A limited part of the time  Most of the time  All the time 

 

Energetic  

Patient  

Active  

Weak  

Exhausted  

Knackered  

Pride  

Dedication  

Inspiration  

Fully concentrated  

Alert  

Quick-witted 

Clear-headed  
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Bilaga 2 – E-brevet 
 

Dear Engineer,  

 

We hope that you want to participate in this survey where you get the chance to share your 

opinions about what you value and what you think about XX as an employer.  

 

To participate in the survey just click on the following link: (webbenkäten är stängd) 

 

We are two HR-students from the University of Borås and at the moment we are writing our 

diploma work in collaboration with XX. The purpose of this survey is to investigate what 

experienced professional engineers value regarding work related factors and what makes you 

stay in an employment and in an organization. Engineers are a sought-after target group in the 

labor market and therefore your opinion as an experienced professional engineer is very 

important.  

 

Do not miss out on this chance to share your opinions about what you think is important when 

you value an employer. By participating in this “10-minute survey” you can contribute to the 

striving for XX to “Be the most admired employer in our industry”. 

 

This survey is sent out to randomly selected engineer employees in XX, Sweden. All 

responses are treated confidentially and cannot be traced to the individual.  

 

We are looking forward to receive your response before 9th of May. 

Thank you in advance. 

 

  

Best wishes, 

 

Sara Andersson & Johanna Holmberg  

 

University of Borås 
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Bilaga 3 – Variabeltabell 

 
Medelvärden, standardavvikelse och antal observationer för vad som är viktigt för att 

yrkeserfarna ingenjörer ska vilja stanna i en tjänst och i en organisation. 

 

Variabel Mean Std. Deviaton n 

1. Delaktighet i beslut  4,29 0,67 133 

2. Flexibla chefer 4,27 0,62 133 

3. Tycka om organisationen 4,62 0,54 133 

4. Stöttande chefer 4,50 0,64 133 

5. Kreativt arbete 4,41 0,66 133 

6. Tillräckliga resurser 4,41 0,64 133 

7. Självständighet i arbetet 4,21 0,70 133 

8. Tillgängliga kollegor 3,82 0,77 133 

9. Rättvist fördelade resurser 4,00 0,89 133 

10. Flexibel attityd 3,80 0,84 133 

11. Rättvisa belöningar 3,99 0,87 133 

12. Flexibel arbetsbelastning  3,90 0,78 133 

13. Utveckla nya färdigheter 4,37 0,61 133 

14. Kompetens användning  4,11 0,68 133 

15. Karriärmöjligheter 3,86 0,89 133 

16. Tid för fritidsaktiviteter 4,23 0,85 133 

17. Att behöva göra det 

arbete som tilldelas mig 

2,77 0,93 133 

18. Teamkänsla 4,15 0,80 133 

19. Vänliga kollegor  4,28 0,72 133 

20. Varierade arbetsuppgifter  4,08 0,71 133 

21. Globala 

karriärmöjligheter 

3,02 1,15 133 

22. Objektiv utvärdering 3,93 0,76 133 

23. Trygg anställning 3,89 0,82 133 

24. Lämpliga pensionspaket  3,80 0,91 133 

25. Lämplig lön 4,59 0,58 133 

26. Bra löneförmåner 4,05 0,78 133 
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Bilaga 4 – Indelning av enkätfrågorna utifrån de åtta 
faktorerna 
 

 

Faktor  Fråga 

 

Ledarskap 

 

1) Delaktighet i beslut 

2) Flexibla chefer  

4) Stöttande chefer  

22) Objektiv utvärdering 

 

Arbetsmiljö 3) Tycka om organisationen  

6) Tillräckliga resurser 

 

Socialt stöd 8) Tillgängliga kollegor 

18) Teamkänsla 

19) Vänliga kollegor 

 

Utvecklingsmöjligheter 13) Utveckla nya färdigheter 

15) Karriärmöjligheter 

20) Varierade arbetsuppgifter 

21) Globala karriärmöjligheter 

 

Autonomi  7) Självständighet i arbetet 

10) Flexibel attityd 

17) Att behöva göra det arbete som tilldelas mig 

 

Kompensation 9) Rättvist fördelade resurser 

11) Rättvisa belöningar 

24) Lämpliga pensionspaket 

25) Lämplig lön 

26) Bra löneförmåner 

 

Arbetsbelastning 5) Kreativt arbete 

14) Kompetens användning 

 

Balans mellan arbete och fritid 16) Tid för fritidsaktiviteter 

23) Trygg anställning 
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